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1. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o parecer técnico final do procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental (AIA) da "Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV", em fase de projeto de execução, sendo
emitido pela Comissão de Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro.
Dando cumprimento ao regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), definido pelo
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (na sua atual redação), a Direção Geral de Energia e
Geologia (DGEG), na qualidade de entidade licenciadora do projeto, comunicou à Agência Portuguesa do
Ambiente, I.P. (APA) que a documentação submetida pelo proponente (REN - Rede Eléctrica Nacional,
S.A.) para o efeito, via Módulo LUA (Licenciamento Único Ambiental) alojado na plataforma eletrónica
SILiAmb – Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente, encontrava-se em condições para
possibilitar a realização do procedimento de AIA do projeto da "Subestação de Ponte de Lima a
400/150 kV", designadamente o Estudo de Impacte Ambiental (EIA), bem como o respetivo projeto de
execução.
O projeto em causa, relativo a uma subestação elétrica 150/400 kV, com uma área de intervenção de
cerca de 6 ha, encontra-se sujeito a procedimento de AIA, de acordo com o definido nas disposições da
subalínea i), alínea b), n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (na sua atual
redação), estando abrangido pelos limiares definidos para o Caso geral da tipologia prevista na alínea b),
n.º 3, do Anexo II:

3 — Indústria da energia
b) Instalações industriais destinadas ao transporte de gás, vapor e água quente e transporte
de energia elétrica por cabos aéreos (não incluídos no anexo I).
AIA obrigatória: Subestações com linhas ≥ 110 kV e área ≥ 1 ha.
Deste modo, de acordo com o definido no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 (na sua atual
redação), a autoridade de AIA competente é a APA, I.P. .
Este procedimento de AIA teve início a 1 de junho de 2020, data em que se considerou estarem reunidos
todos os elementos necessários à correta instrução do processo.
Assim, através do ofício n.º S032808-202006-DAIA.DAP, de 09/06/2020, a APA, I.P. na qualidade de
autoridade de AIA, nomeou, ao abrigo do artigo 14.º do Decreto-Lei acima referido e em conformidade
com o artigo 9.º daquele diploma legal, uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes
entidades: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., Direção-Geral do Património Cultural (DGPC),
Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDR Norte), Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), Administração Regional de
Saúde do Norte, I.P. (ARS Norte), Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), Instituto
Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN).
Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•

APA/DAIA – Eng.ª Marina Barros
APA/DCOM – Dr.ª Rita Cardoso
APA/ARH Norte – Eng. Sérgio Fortuna
DGPC – Dr. João Marques
LNEG – Dr. Paulo Hagendorn Alves
CCDR Norte – Arq.ta Rosário Magalhães
DGEG – Eng.ª Ana Isabel Costa
ARS Norte – Eng.ª Helena Maltês
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•
•

FEUP – Eng.ª Cecília Rocha
ISA/CEABN – Arq. João Jorge

O EIA objeto da presente análise, sendo datado de abril de 2020, é da responsabilidade da empresa
Future Proman, S.A., tendo sido elaborado entre novembro de 2019 e janeiro de 2020. É composto pelos
seguintes volumes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume

1
2
3
4
5
6
7
8

–
–
–
–
–
–
–
–

Relatório Síntese
Resumo Não Técnico
Anexos Técnicos
Peças Desenhadas
Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA)
Plano de Emergência Ambiental (PEA)
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)
Índice de ficheiros do EIA

Por solicitação da CA, foi ainda apresentada a seguinte documentação:
•
•
•

Elementos Adicionais – Aditamento ao EIA, datado de setembro de 2020;
Resumo Não Técnico reformulado, datado de setembro de 2020;
Elementos Complementares, datado de novembro de 2020.

O EIA foi acompanhado pelo respetivo projeto de execução.
O presente Parecer tem por objetivo apresentar todos os aspetos de caráter técnico que se consideram
relevantes na avaliação efetuada, de forma a poder fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de
decisão quanto ao projeto em causa.
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO
A metodologia adotada pela CA para a avaliação da "Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV", foi a
seguinte:
•

Análise da conformidade do EIA.
Solicitação, no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, de elementos adicionais, relativos
aos seguintes capítulos e aspetos do EIA: Aspetos Gerais e do projeto; Fatores Ambientais –
Situação de referência, avaliação de impactes, medidas de minimização, planos de monitorização
(Geologia; Sistemas Ecológicos; Ambiente Sonoro; Socioeconomia; Uso do Solo e Ordenamento
do Território; Saúde Humana; Paisagem; Património Cultural). Foi ainda solicitada a reformulação
do Resumo Não Técnico.

•

Declaração da conformidade do EIA a 14 de outubro de 2020.

•

Solicitação de esclarecimentos e informação complementar relativamente a Aspetos Globais e aos
fatores Ambiente Sonoro, Uso do Solo e Ordenamento do Território, Paisagem e Património
cultural. Esta informação foi apresentada em 4 de novembro de 2020.

•

Solicitação de parecer externo à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte e ao Instituto
da Conservação da Natureza e das Florestas.
A pronúncia emitida por estas entidades, que se encontra em anexo, foi analisada em capítulo
próprio e integrada no presente Parecer da CA, sempre que se entendeu ser pertinente.
Foi ainda obtido o contributo da APA/DCLIMA, o qual foi analisado e integrado no presente
Parecer, no âmbito da apreciação efetuada referente às Alterações Climáticas.

•

Abertura de um período de consulta pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 21 de
outubro a 2 de dezembro de 2020.

•

Face à situação de pandemia, considerou-se não estarem reunidas condições para a realização da
visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, tendo a REN disponibilizado uma
filmagem visando colmatar da melhor forma este impedimento.

•

Análise técnica do EIA e respetivo Aditamento, dos Elementos Complementares, bem como a
consulta dos elementos do projeto de execução, com o objetivo de avaliar os impactes do projeto
e a possibilidade dos mesmos serem minimizados/compensados. A apreciação dos fatores
ambientais foi efetuada tendo por base os pareceres emitidos pelas entidades que constituem a
CA. Assim, as matérias analisadas são as seguintes:
−
−
−
−
−
−

a APA/ARH Norte sobre Recursos Hídricos
a DGPC sobre Património Cultural
o LNEG sobre Geologia
a CCDR Norte sobre Uso do Solo, Ordenamento do Território, Sócioeconomia, Sistemas
Ecológicos
a FEUP sobre Ambiente Sonoro
o ISA/CEABN sobre Paisagem

A ARS Norte, nomeada para integrar a Comissão de Avaliação para análise do fator Saúde
Humana, não emitiu o parecer de apreciação deste fator.
•

Seleção dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideração as características do projeto
e da área de implantação do mesmo.
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•

Realização de reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, bem como a
integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas, e ainda os resultados
da Consulta Pública, para além da discussão das seguintes temáticas principais: objetivos do
projeto, caracterização da situação existente, identificação e avaliação dos impactes.

•

Elaboração do Parecer Final da CA, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de
avaliação, 3. Antecedentes, 4. Enquadramento e objetivos do projeto, 5. Descrição do projeto,
6. Análise específica, 7. Síntese dos pareceres das entidades externas, 8. Resultados da consulta
pública, 9. Conclusão, 10. Condicionantes, elementos a apresentar, medidas de minimização e
planos de monitorização.
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3. ANTECEDENTES
Entre agosto de 2013 e janeiro de 2015 realizou-se o procedimento de AIA n.º 2687 relativo ao estudo
prévio do “Eixo da RNT entre Vila do Conde, Vila Fria B e a rede elétrica de Espanha, a 400 kV”, ao abrigo
do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de
novembro), anterior regime jurídico de AIA.
Este projeto envolvia a construção de duas linhas duplas trifásicas de muito alta tensão (LMAT) e de uma
subestação:
•

Linha dupla a 400 kV, entre a nova subestação de "Vila do Conde" (subestação esta objeto de
avaliação no âmbito de outro procedimento de AIA e que entretanto passou a ser designada
como subestação de Vila Nova de Famalicão) e a subestação de "Vila Fria B";

•

Subestação de "Vila Fria B" a 400/150 kV;

•

Linha dupla a 400 kV, entre a subestação de "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha (REE).

Este projeto constituía-se como um projeto transfronteiriço, uma vez que tinha por objetivo estabelecer a
ligação com um projeto similar no Reino de Espanha, da responsabilidade da Rede Elétrica Espanhola –
REE, então designado por “Subestação a 400 - 220 kV Fontefría - Linha a 400 kV Fontefría - Fronteira
Portuguesa”1.
Em agosto de 2014, a REN solicitou a exclusão de parte do projeto submetido a procedimento de AIA,
designadamente, do troço a norte de Ponte de Lima, que estabelecia ligação ao território espanhol.
A APA considerou não haver impedimento à aceitação do pedido, dado que o mesmo não prejudicava a
avaliação dos restantes elementos que integram o projeto submetido a AIA.
Assim, o procedimento de AIA deixou de corresponder a um projeto transfronteiriço, passando a reportarse: à Linha a 400 kV entre a subestação de Vila Nova de Famalicão (subestação esta objeto de avaliação
já concluída noutro procedimento de AIA) e a futura subestação de "Vila Fria B"; e à subestação de "Vila
Fria B" a 400/150 kV.
Deste modo, sem prejuízo da designação do projeto, foi emitida em 22 de janeiro de 2015 a Declaração
de Impacte Ambiental (DIA), reportando-se exclusivamente ao Eixo da RNT entre "Vila do Conde" e "Vila
Fria B", com decisão favorável condicionada para:
•

Linha dupla a 400 kV, entre a nova subestação de "Vila do Conde" e a subestação de "Vila Fria B"
- corredor formado pelos troços T4+T5+T9+T10A+T11+T12B+T13+T15+T16;

•

Subestação de "Vila Fria B" - Localização A.

O projeto passou a designar-se como "Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV" face à
renomeação das subestações.
Em outubro de 2015 foi remetido à APA o projeto de execução e respetivo Relatório de Conformidade
Ambiental do projeto de execução (RECAPE) da "Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a
400 kV, nos troços T4, T5 e T16", para realização de procedimento de verificação da conformidade
ambiental do projeto de execução, tendo sido instruído com o n.º AIA2687RECAPE.
O projeto de execução avaliado nesse RECAPE era composto por dois troços: um primeiro troço que se
desenvolvia no troço T16 e um segundo troço que se desenvolvia nos troços T5 e T4.
De acordo com o exposto nesse RECAPE, a Subestação de Ponte de Lima não foi objeto de análise no
mesmo, sendo referido que a mesma deveria ser objeto de um RECAPE específico.
1

Correspondendo igualmente à designação "Subestações de Covelo e Beariz e Linhas Associadas a 400 kV (Galiza)".
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Na sequência da análise do RECAPE, foi emitida, a 27 de janeiro de 2016, a respetiva DCAPE (Declaração
de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução).
Por sua vez, no que respeita à zona intermédia do traçado – Troço Intermédio -, atendendo à revisão de
instrumentos de gestão territorial, nomeadamente do Plano Diretor Municipal de Barcelos, publicado em
data posterior à emissão da DIA acima referida, foi elaborado um novo EIA, procedendo à análise
comparativa entre a opção anteriormente submetida no âmbito do procedimento de AIA n.º 2687 (e
aprovada na DIA para os troços T9+T10A+T11+T12B+T13+T15) e um novo corredor.
Este EIA, referente ao projeto de execução da "Linha Ponte de Lima - Vila Nova de Famalicão, a 400 kV
(Troço Intermédio)", foi remetido à APA em outubro de 2015 para realização de procedimento de AIA,
tendo sido instruído com o n.º AIA2865.
Em 21 de novembro de 2016 foi emitida a correspondente DIA, com decisão Favorável Condicionada para
a solução de traçado formado pelos troços Troço 1 + Troço 2B + Troço 3 da "Linha Ponte de Lima – Vila
Nova de Famalicão, a 400 kV (Troço Intermédio)".
A decisão emitida refere ainda que a mesma substituiu a DIA emitida a 22 de janeiro de 2015 para o
"Eixo da RNT entre "Vila do Conde", "Vila Fria B", no que se refere aos troços T9+T10A+T11+T12B+
T13+T15.
Os trabalhos arqueológicos desenvolvidos em 2016 para elaboração do RECAPE referente ao projeto de
execução para a localização A da Subestação de "Vila Fria B" (que passou a ser designada por Subestação
de Ponte de Lima) aprovada pela DIA emitida 22 de janeiro de 2015, de acordo com as medidas de
minimização n.os 18 e 19 dessa DIA, conduziram à conclusão de que a ocorrência 103-Sítio das
Boucinhas/Regueira (CNS 17940) apresenta caraterísticas de um povoado, passível de se enquadrar
cronologicamente na Idade do Bronze, podendo a dispersão ocupacional do sítio arqueológico não se
limitar à zona de implantação da subestação.
Face ao período de tempo decorrido desde a emissão da DIA, a 22 de janeiro de 2015, no âmbito do
procedimento de AIA n.º 2687, foi requerida pelo proponente, em janeiro de 2019, de acordo com o
regime jurídico à data em vigor, designadamente o Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (que
revogou o Decreto-lei n.º 69/2000, de 3 de maio), a prorrogação da respetiva decisão, que tinha uma
validade de 4 anos, tendo a mesma sido concedida em 20 de maio de 2019 com validade até
22 de janeiro de 2023.
Por forma a minimizar as interferências com os vestígios patrimoniais encontrados em 2016 na zona onde
se previa a implantação da subestação, esta foi relocalizada, tornando-se necessário submeter esta nova
localização a procedimento de AIA, constituindo o projeto de execução objeto da presente apreciação.
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Figura 1 - Relação da implantação em estudo com a localização aprovada no processo de AIA n.º 2687.
[Fonte: EIA da "Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV"]
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4. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS DO PROJETO
A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do
procedimento de AIA do projeto da "Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV".
O projeto da "Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV" constitui parte integrante do projeto da "Linha
Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV", estando integrada na construção do novo eixo da
Rede Elétrica Nacional (REN), a 400kV, na região do Minho, com uma nova interligação a Espanha que
permitirá aumentar a capacidade técnica de trocas de energia entre a REN e a sua congénere, Rede
Elétrica de Espanha (REE).
A decisão de concretização do eixo a 400 kV entre a fronteira com Espanha no Minho e a zona do Porto
resultou das análises técnicas de fiabilidade e segurança efetuadas sobre o funcionamento do sistema
elétrico nacional (SEN), tendo em atenção, em observação dos objetivos nacionais de política energética,
a necessidade de:
•
•
•

Possibilitar a integração de nova geração, em particular de montantes consideráveis de
energia de origem renovável;
Dar condições para o funcionamento dos mercados (no âmbito do MIBEL - Mercado Ibérico
de Eletricidade);
Assegurar uma adequada alimentação aos consumos.

De facto, nesta região teve lugar, em 2015 e 2016 respetivamente, a colocação em serviço dos reforços
de potência de Salamonde II e de Frades II, na bacia do Cávado, representando um montante
aproximado de nova potência perto de 1 000 MW. A este valor juntar-se-á no curto prazo um adicional de
cerca de 1150 MW, associado aos aproveitamentos hidroelétricos de Gouvães, Daivões e Alto Tâmega,
localizados na bacia do Tâmega e cuja integração com a Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) terá
também uma ligação elétrica com a estrutura da Rede Nacional de Transporte (RNT) existente no Minho.
Paralelamente aos objetivos de integração de renovável referidos, destacam-se também as metas de
capacidade de interligação fixadas no âmbito em MIBEL e acordadas em Cimeira Ibérica entre os
governos português e espanhol, que apontam para um valor mínimo de capacidade interligação de
3 000 MW em ambos os sentidos (de Portugal para Espanha e vice-versa). Este valor ficará assegurado
após o estabelecimento da prevista nova interligação entre o Minho e a Galiza, ligando as novas
subestações de Ponte de Lima, em Portugal, com a de Fontefría, em Espanha.
Este reforço da capacidade de interligação entre Portugal e Espanha é igualmente importante para o
cumprimento das metas de 10% em 2020 e de 15% em 2030 para o rácio da capacidade de interligação
vs a potência de produção instalada, definidas em sede de Resoluções do Conselho da Europa de Março
de 2002 e Outubro de 2014, respetivamente, e traduzida nos objetivos do PNEC 2021-2030.
Por outro lado, este eixo a 400 kV a implementar entre a fronteira com Espanha no Alto Minho e a atual
subestação de Vila Nova de Famalicão, passando, como assinalado, pela nova Subestação de Ponte de
Lima e a partir da qual se articulará com a atual subestação de Pedralva através de uma linha da RNT já
existente, melhorará significativamente a fiabilidade e segurança de alimentação à subestação de Vila
Nova de Famalicão, esta servindo consumos localizados nos concelhos de Vila Nova de Famalicão, Póvoa
do Varzim e Vila do Conde.
De salientar também neste contexto, que a abertura da nova Subestação de Ponte de Lima cria
igualmente condições para o reforço e melhoria das condições de alimentação aos consumos no Minho
que são presentemente servidos pelas subestações da RNT de Vila Fria e de Oleiros.
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De facto, com a prevista instalação de autotransformação 400/150 kV na Subestação de Ponte de Lima
evita-se a necessidade futura de construção de novas linhas de 150 kV a partir de Pedralva para apoio a
Oleiros/Vila Fria, linhas essas que seriam de apreciável extensão, com dificuldade de obtenção de traçado
viável sob o ponto de vista socioambiental e com custos de implementação mais elevados.
Em suma, o novo eixo a 400 kV a estabelecer da fronteira com Espanha no Alto Minho até à zona do
Porto, do qual já se encontra em serviço o troço entre a subestação de Vila Nova de Famalicão e a zona
do Porto, permite dar uma resposta simultânea a várias necessidades de reforço da rede:
•
•
•

Criação de condições para receção de nova produção renovável na zona do Minho;
Aumento das capacidades de interligação com Espanha;
Melhores condições de alimentação aos consumos do Minho litoral na faixa Vila do
Conde/Póvoa do Varzim/V. N. Famalicão e Viana do Castelo/Braga.

Neste contexto e integrada neste eixo, a nova Subestação de Ponte de Lima assume um papel
determinante, assegurando nesta zona do Minho a correta articulação da estrutura da RNT envolvendo a
nova interligação com Espanha e as subestações de Vila Nova de Famalicão e de Pedralva, ao mesmo
tempo que possibilita reforçar e melhorar as condições de alimentação aos consumos no Minho
atualmente servidos pelas subestações de Vila Fria e de Oleiros.
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5. DESCRIÇÃO DO PROJETO
A informação apresentada neste capítulo foi retirada, fundamentalmente, dos elementos apresentados no
âmbito do procedimento de AIA do projeto da "Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV".
De acordo com as divisões territoriais de Portugal, o projeto implanta-se geograficamente na NUT II da
região Norte e, segundo a divisão do território em NUT III, na sub-região do Alto Minho. Por sua vez,
segundo a divisão administrativa, está implantado no distrito de Viana do Castelo, concelho de Ponte de
Lima, na União de Freguesias de Navió e Vitorino dos Piães, na União de Freguesias de Cabaços e Fojo
Lobal e freguesia de Friastelas (Figura 2), junto às povoações de Regueira, Chão e Friastelas, na zona de
Monte de Males, numa área florestal.
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Figura 2 - Enquadramento administrativo.
[Fonte: EIA da "Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV"]

A Subestação, no que concerne às componentes elétricas, terá uma evolução entre as duas configurações
previstas: a inicial e a final.
A obra é constituída por uma única fase, designada por Instalação Inicial, constituída essencialmente pela
construção da plataforma numa área aproximada de 42 000 m2 e estrada de acesso à subestação com
275 m de extensão total. Adicionalmente, serão construídos:
•

Três painéis de linha RNT a 400 kV
Vila Nova de Famalicão, Pedralva e o painel para a linha de interligação com a Rede Eléctrica de
Espanha (REE).
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•
•

A instalação inicial será, assim, constituída por um Posto de Corte a 400 kV de ligação da RNT às
linhas de 400 kV associadas ao novo eixo Pedralva-Vila Nova de Famalicão-Espanha (eixo Minhonorte).
Um painel de transformadores de tensão e seccionador de terra (TT/ST)
Os painéis de 150 kV e as unidades de transformação não serão construídos nesta obra

Na configuração inicial da Subestação serão construídos os seguintes edifícios técnicos:
•
•
•

Edifício de comando (EC)
Casa de serviços auxiliares (CSA)
Uma casa de painel 400 kV (CP 42)

A configuração final da Subestação comportará os seguintes elementos e painéis:
•

•

400 kV
− 5 módulos de disjuntor e meio incluindo os seguintes painéis
7 painéis de linha
3 painéis de transformador 400/150 kV - 450 MVA
1 painel de transformadores de tensão e seccionador de terra (TT/ST)
1 painel de reactância ‘Shunt’ 400 kV
150 kV
− 8 painéis de linha
− 3 painéis autotransformador 400/150 kV - 450 MVA
− 1 painel de interbarras, de transformadores de tensão e seccionador de terra (IB/TT/ST)

Na configuração final, prevê-se o funcionamento dos Edifícios Técnicos a seguir indicados:
•
•
•

1 edifício de comando (EC);
1 casa de serviços auxiliares (CSA);
4 casas de painel (CP): 2 CP de 400kV (CP41 e CP42) e 2 CP de 150 kV (CP 11 e CP12).

Na fase de instalação inicial não se encontra prevista a instalação de unidades de transformação.
A subestação está dimensionada para a instalação máxima de tês autotransformadores trifásicos
400/150 kV, com potência que pode ascender aos 450 MVA. Na presente obra correspondente à fase
inicial não serão instalados autotransformadores. Estes, serão montados em futuras ampliações de uma
forma faseada e dependente da necessidade de reforço da rede de 150 kV na região.
Assim, o projeto em avaliação preconiza as seguintes intervenções:
•
•
•
•
•
•
•
•

Desmatação e corte de espécies arbóreas localizadas na área de intervenção – plataforma da
subestação e plataforma da estrada de acesso, incluindo os respetivos taludes;
Decapagem dos terrenos, com aproveitamento dos solos para posterior recobrimento de
taludes;
Instalação de estaleiros e parque de material para os trabalhos de construção civil
necessários à construção da plataforma;
Terraplanagem e construção da plataforma e do respetivo acesso, incluindo vedação e
drenagem pluvial;
Construção das redes de serviço aos edifícios técnicos - abastecimento de água, drenagem,
esgotos pluviais e esgotos domésticos;
Construção da infraestrutura para a futura instalação da Rede de Fibra Ótica;
Abertura e tapamento de valas para execução da rede de terras;
Construção dos maciços em betão armado para transformadores, pórticos de amarração das
linhas e suportes de aparelhagem;
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

Construção de caleiras para passagem de cabos e sua ligação à rede de esgotos pluviais;
Construção dos Edifícios Técnicos – Edifício de Comando, Casa dos Serviços Auxiliares e
Casas de Painel, incluindo todos os trabalhos de estruturas, águas, esgotos, AVAC e
acabamentos de arquitetura;
Execução dos trabalhos para a colocação do reservatório de água de consumo e respetivo
sistema de tratamento;
Construção das vias interiores – via principal dos transformadores, via dos disjuntores
extraíveis e vias secundárias
Regularização de terreno e espalhamento de gravilha;
Execução de vedação de segurança da subestação, incluindo a construção dos portões de
acesso e muros anexos;
Execução de vedação de limite de propriedade da REN em estacas de madeira interligadas
por fiadas de arame corrente;
Execução do novo acesso, incluindo escavações, aterros, drenagem, pavimentos, pinturas,
colocação de sinalização horizontal e vertical, etc.;
Arranjos exteriores – execução do Projeto de Integração Paisagística.
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Figura 3 - Implantação dos elementos do projeto da subestação e linhas associadas.
[Fonte: EIA da "Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV"]
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A linha Pedralva – Ponte de Lima2 (já construída) e a linha Ponte de Lima Vila - Nova de Famalicão3 (em
construção) são projetos associados ao projeto em estudo e os seus traçados serão ajustados por forma
a garantir a compatibilização com a futura Subestação de Ponte de Lima.
Efetivamente, com a relocalização da Subestação de Ponte de Lima, verifica-se a necessidade de
prolongar o projeto da atual linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão (LPTL.VNF), criando a ligação
entre o anterior apoio P1 e o antigo apoio P105 da linha Pedralva – Ponte de Lima (LPDV.PTL), assim
como de criar um novo vão entre o antigo apoio P104 desta última linha e um apoio novo P1A a
construir, necessário para ligação por sul à nova subestação.
Do lado norte, será necessário desmontar a atual linha LPDV.PTL (já construída) entre os apoios P104 e
P102, desmontando ainda o apoio P103 e criar um novo vão e um novo apoio, o apoio P103A, para
ligação à nova subestação.
A ligação da subestação de Ponte Lima à Rede Nacional de Transporte de Eletricidade será feita pela
abertura do eixo a 400 kV Vila Nova de Famalicão – Pedralva. Presentemente, a REN, S.A. apenas pode
representar este eixo em planta uma vez que foi objeto de licenciamento e a avaliação ambiental.
Com a abertura do eixo, serão constituídas as linhas Pedralva – Ponte Lima, troço atualmente construído,
e a linha Vila Nova de Famalicão – Ponte Lima, troço presentemente em construção. Uma vez que o eixo
cruza a localização da subestação de Ponte Lima, a abertura é enquadrada como uma pequena alteração
de uma linha existente e por isso não está incluída no projeto em licenciamento na DGEG e em avaliação
ambiental. Contudo, foi possível à REN S.A. apresentar a forma como tenciona realizar esta abertura
através da sua representação em planta.
Para além desta subestação, encontra-se a decorrer o procedimento de AIA da futura linha de Ponte Lima
– Espanha, a 400 kV4, mas, não tendo ainda sido emitida a respetiva DIA, não é possível à REN, S.A.
fazer uma representação em planta da sua chegada à subestação de Ponte Lima.
Estão ainda previstas no Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte de
Eletricidade 2018-2027, aprovado pelo concedente, a chegada de linhas de 150 kV mas cujos estudos
estão ainda numa fase preliminar, e aguardando a REN, S.A. a sua conclusão para posterior submissão a
licenciamento. Por esta razão, também para estes não é possível à REN, S.A. representar em planta a sua
chegada à Subestação de Ponte Lima.
O dimensionamento da Subestação de Ponte Lima prevê, para além das necessidades de ligação das
linhas referidas, reservas de ligação de futuras linhas cujas necessidades ainda não foram identificadas e
como tal, pelas mesmas razões, entende a REN, S.A. que não é possível fazer a sua representação em
planta.
A perceção da configuração final da Subestação de Ponte Lima e das linhas associadas pode ser inferida
pela orientação da implantação da subestação e pela direção de chegada das linhas de 400 kV por
nordeste e sudoeste e das linhas de 150 kV por sudoeste.
Edifício de comando
Ocupará uma área de 214,50 m2, desenvolvendo-se num único piso ao nível térreo, com uma cércea de
4,23 m.

2
3

Procedimento de AIA n.º 2739
Procedimentos de AIA n.º 2687 e n.º 2865

4

Procedimento de AIA n.º 3295
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Casa de painel
É constituída por um único compartimento destinado à sala de quadros. O edifício tem uma implantação
de 69,18 m2, desenvolvendo-se num único piso ao nível térreo, com uma cércea de 4,23 m.
Casa dos serviços auxiliares 2
Tem uma implantação de 125,16 m2, desenvolvendo-se num único piso ao nível térreo, com uma cércea
de 4,23 m.
Casa das bombas
É constituída por um único compartimento com a área de 4,40 m2. O edifício tem uma implantação de
6,72 m2. Desenvolve-se num único piso ao nível térreo, com uma cércea máxima de 2,70 m.
Acessos
A estrada de acesso à plataforma da subestação, construída a partir do caminho municipal, terá uma
extensão total de 275 m, com velocidade de circulação limitada a 30 km/h, tendo as seguintes
características:
•
•

Faixa de rodagem com duas vias de circulação com 2,50 m cada;
Bermas de 1,00 m.

O traçado deste acesso à subestação encontra-se condicionado pela presença na sua proximidade de três
mamoas, que terão de ser protegidas no decorrer dos trabalhos de construção. Para garantir este ajuste
o acesso em planta é caracterizado por três alinhamentos retos intercalados com curvas de raio de 45 m.
Por outro lado, para chegar ao local de implantação da subestação será utilizado provisoriamente um
acesso existente, constituindo um acesso temporário à obra.
Na criação de acessibilidades para chegar ao local de implantação da subestação será utilizado
provisoriamente um acesso existente,
Drenagem pluvial
A rede de drenagem de águas pluviais permitirá drenar as águas provenientes da plataforma da
subestação, da via de acesso, do terreno envolvente e das caleiras. As águas geradas na plataforma da
subestação e no acesso serão encaminhadas para os dois pontos de escoamento preferencial existentes
na zona.
A drenagem da plataforma será assegurada por valetas de pé de talude (em escavação) e por valetas de
crista (em aterro) em toda a periferia da plataforma. Devido à altura dos taludes, haverá necessidade de
executar valetas nas banquetas com ligação pontual às valetas de pé de talude através de descidas de
talude em manilha em meia-cana de betão.
A drenagem da plataforma será garantida através das pendentes de 0,3 % no sentido sudeste que
permitem um escoamento natural das águas até aos muros de vedação, munidos de bueiros, capazes de
escoar o caudal proveniente destas áreas a drenar, para as valetas periféricas que farão a descarga na
rede de coletores, terreno natural e em valas revestidas a colchões reno que encaminham as águas até
às linhas de água na proximidade da plataforma.
As águas geradas em alguns taludes de aterro da plataforma bem como do acesso, obrigam à introdução
de uma vala a sudoeste da plataforma que encaminhará o caudal para a linha de água mais próxima.
A drenagem da estrada de acesso será constituída por drenagem longitudinal: valetas de pé de talude em
escavação.
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Existindo nível freático a partir dos 5 m de profundidade, torna-se necessário prever drenagem das
camadas de aterro, mais precisamente na base do mesmo, e a meia altura nos taludes de aterro. Tal será
assegurado através da instalação, na base de aterro, de uma manta geocompósita drenante, que
encaminhará superficialmente as águas subterrâneas para uma vala drenante, composta por um tubo
geodreno envolto em brita, que por sua vez encaminhará as águas para valas ou valetas já no exterior do
aterro. Nos taludes e nos muros de gabiões da plataforma, serão instalados geodrenos transversais
inclinados a 6/1 (H/V) em locais de cota mais baixa, para coletar águas a meio das camadas de aterro.
Movimentos de terras
Os volumes estimados de movimentação de terras são, aproximadamente os seguintes os constantes na
Tabela 1.

Tabela 1 – Movimentações de terras associadas à construção da Subestação de Ponte Lima.
Elemento do projeto

Decapagem (m3)

Plataforma da subestação
Acesso à subestação
Sub-total

22 122
2 954
25 077

Volumes (m3)
Escavação
Aterro
203 778
159 547
30 671
1 146
234 449
160 693

Balanço
Excluindo a decapagem (m3)
44 231
29 525
73 756

O volume de escavação será utilizado, nos trabalhos de aterro e de regularização de taludes, desde que
as suas características assim o permitam. Verifica-se, no entanto, a existência de um excedente de terras,
que será transportado para destino autorizado.
O volume da decapagem inicial será armazenado temporariamente em condições que permitam a sua
reutilização total no projeto da integração paisagística, bem como no recobrimento de taludes e na
modelação do terreno envolvente.
Estaleiros
Será necessário utilizar dois estaleiros. Numa fase inicial da obra, durante os trabalhos de movimentação
de terras e até à construção da plataforma da subestação e sua vedação, o estaleiro ficará implantado
em local externo, na envolvente da plataforma em terreno da REN, S.A.
Após a construção da plataforma, efetuar-se-á a implantação de um segundo estaleiro, no interior da
área da mesma, para dar apoio aos restantes trabalhos de construção civil e à empreitada do projeto
elétrico.
Os efluentes domésticos gerados no estaleiro serão encaminhados para elementos amovíveis e estanques
dos quais serão recolhidos por empresa especializada que se responsabilizará pela sua condução a
estação de tratamento adequada.
O abastecimento de água será feito por camiões-cisterna.
O fornecimento de combustível às diversas máquinas previstas para a execução da obra será efetuado
através de um veículo com depósito homologado para transporte de combustível.
A área de estaleiro será vedada, de acesso restrito por portão.
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6. ANÁLISE ESPECÍFICA
No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Geomorfologia,
Geologia e Sismicidade; Solos; Ocupação do Solo; Socioeconomia; Saúde Humana; Ecologia;
Ordenamento do Território; Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública; Ambiente
Sonoro; Paisagem; Património Construído, Arqueológico e Arquitetónico; Clima e Alterações Climáticas;
Qualidade do Ar; Recursos Hídricos e Qualidade da Água.
Atendendo às características do projeto, dimensão e local de implantação, às informações contidas no
EIA, na informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos do projeto de execução e
outras recolhidas durante o procedimento de avaliação, considerando ainda que o projeto apresentado
constitui um projeto de execução, foi possível identificar, decorrente da avaliação efetuada pela CA, os
aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam.
Assim, no âmbito da avaliação consideram-se como fatores determinantes os Recursos Hídricos, o
Património Cultural, o Ambiente Sonoro, o Uso do Solo e Ordenamento do Território. Consideram-se
ainda como relevantes os restantes fatores objeto de análise.

6.1.
A.

GEOLOGIA
Caracterização da situação de referência

A caracterização apresentada é baseada no EIA, elaborado pela FUTURE Proman, no Estudo GeológicoGeotécnico (Tecnoplano-Argonvia), na folha 5-A Viana do Castelo da Carta Geológica de Portugal na
escala 1:50.000 e respetiva Notícia Explicativa, na folha 1 da Carta Geológica de Portugal na escala
1:200.000 e respetiva Notícia, bem como em relatórios anteriores do LNEG. O projeto situa-se 10 km a
Sul de Ponte de Lima, na folha 41 (escala 1:25.000), numa área de floresta situada entre as pequenas
povoações de Regueira, Cacheiro e Sandim.

A.1. Geologia - Geomorfologia
A morfologia da região norte do país em que se implanta o projeto apresenta alguma heterogeneidade,
com contrastes acentuados, entre relevos heterogéneos que culminam frequentemente em planaltos mas
sem continuidade entre si, e vales em geral largos, de fundo relativamente aplanado nas cotas mais
baixas, seguindo orientações preferenciais mas marcadas de forma irregular ou sinuosa e que se
distribuem sobretudo ao longo dos principais rios, com a bacia do rio Lima a Norte e a bacia do rio
Cávado a Sul. De Norte para Sul, é na aproximação ao rio Cávado que se estabelece a diferença entre
relevos mais elevados a norte, e uma região mais baixa e de colinas a sul, francamente mais marcante a
sul desse rio.
Os principais relevos da região correspondem a rochas graníticas. As depressões alinhadas e ocupadas
pela rede hidrográfica principal dispõem-se sobretudo ao longo da direção geral N-S, observando-se
também distribuições segundo NE-SW a NNE-SSW e NW-SE. Estas orientações são exemplificadas pela
distribuição das linhas de água principais, com grande destaque para o rio Cávado e seus afluentes (e de
forma subalterna para o rio Neiva, mais próximo da área de estudo), eventualmente dependentes de
fraturas regionais profundas e assim intercetando a estrutura geológica regional, em que as diferentes
unidades se dispõem sensivelmente NW-SE a NNW-SSE (Pereira, coord., 1992).
Com uma morfologia e paisagem diversificada, expressa pelo contraste entre serras, planaltos e vales em
geral largos, a região em causa apresenta uma relação franca com a geodiversidade, representada pelo
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modelado em geral granítico, mas também envolvendo metassedimentos, bem como algum
condicionalismo tectónico. A identificação da fracturação é dificultada devido a uma reduzida expressão
de afloramentos e à degradação pela erosão, o que dificulta também na região a comprovação por
critérios geomorfológicos de tectónica ativa; no entanto, é assumida a hipótese de deslocamentos
verticais diferenciados entre blocos, segundo direções NE-SW a E-W e N-S a NW-SE (Pereira, coord.,
1992). Na evolução geomorfológica da região, os vales largos de fundo plano e vertentes acidentadas
corresponderão a corredores de erosão, refletindo a penetração para o interior de uma superfície de
aplanação poligénica, plio-quaternária (Ferreira 1986, in Pereira, coord., 1992). Associados a esta
aplanação estão diversos depósitos plio-quaternários, preservados em áreas deprimidas, interpretadas
como paleo-relevos colmatados ou como depressões tectónicas.
Quanto à morfologia local, a área de estudo situa-se numa zona baixa de vale, de cota entre 150 m e
210 m, correspondente a uma bacia hidrográfica apenas com cerca de 3 km de extensão a montante da
subestação; logo a jusante encontra a ribeira de Garantau, que drena a Serra da Nora e, ainda mais a
jusante, a ribeira de Nevoinho, afluente da margem direita do rio Neiva. Esta área baixa é constituída por
metassedimentos, formando uma mancha de contorno irregular rodeada por maciços graníticos,
representados sobretudo pela Serra da Nora a N (cota máxima 574 m), Serra da Padela a W (V.G. Bouça
com 477 m) e morro com o V.G. São Veríssimo a E (cota 417 m). A Subestação ficará implantada à cota
195 m numa ligeira encosta virada a poente.

A.2. Litoestratigrafia
A área de estudo está incluída na Unidade Alóctone designada Complexo Parautóctone da Zona de Galiza
Trás-os-Montes, separada do autóctone por um carreamento basal (carreamento de Vila Verde). Trata-se
de uma sequência pelítica e gresopelítica com intercalações de litologias diversas. Ao parautóctone,
designado por Unidade do Minho Central e Ocidental, de idade essencialmente silúrica, corresponde a
maior parte das manchas de metassedimentos da região.
De forma sucinta, a litoestratigrafia representada na área de estudo é constituída por:
•
•
•
•

Holocénico. Formações de cobertura, com aluviões fluviais.
Paleozóico – Silúrico. Unidade do Minho Central e Ocidental: pelitos, psamitos, skarnitos,
vulcanitos e xistos negros e liditos.
Granito de grão médio, de duas micas, com esparsos megacristais (Granito de Serra de Nora).
Registam-se ainda ocorrências de filões aplito-pegmatíticos e pegmatíticos.

A.3. Tectónica/Neo-Tectónica; Sismicidade
A área em estudo insere-se na cadeia Hercínica, tendo sido afetada por um processo de deformação
polifásico, em que localmente a 3ª fase de deformação é a mais significativa, incluindo a intrusão de
granitóides.
Registam-se dobramentos intensos, associados a três fases, bem como carreamentos importantes e
zonas de cisalhamento, exemplificadas pelo cisalhamento dúctil de Malpica – Lamego, a poucos
quilómetros do projeto. As principais direções de fracturação evidenciadas na área de estudo são
sensivelmente N-S, NW-SE, e NE-SW a ENE-WSW.
São conhecidos diversos acidentes ativos (Cabral & Ribeiro, 1988), com destaque para a referida zona de
cisalhamento dúctil de Malpica-Lamego, observando-se algumas outras falhas ativas prováveis de
tipologia diversa.
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Em termos de Sismicidade, no que se refere ao Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de
Edifícios e Pontes (RSAEEP), a região onde se localiza o projeto insere-se na zona D (sendo o país
dividido em quatro zonas, de A a D, por ordem decrescente de sismicidade), ou seja, aquela em que o
risco sísmico a considerar será menor, daí decorrendo o coeficiente de sismicidade a aplicar para efeitos
de dimensionamento de estruturas, correspondendo ao valor 0,3.
Quanto a sismicidade histórica, pela consulta da Carta de Isossistas de Intensidades Máximas (período
1901 – 1972; Instituto de Meteorologia), as intensidades sísmicas máximas terão atingido na área em
estudo o valor VI (escala de Mercali modificada). Segundo o Eurocódigo 8, de 2010, a região onde se
situa o projeto situa-se nas zonas sísmicas 1.6 para Ação sísmica Tipo 1 (interplaca), e na zona sísmica
2.5 para Ação sísmica Tipo 2 (intraplaca).
Refira-se que, não obstante o local proposto para implantação da Subestação estar praticamente incluído
nas zonas de mais baixa sismicidade de Portugal Continental, o facto é que o desenvolvimento da
neotectónica nos últimos anos leva a recomendar que se tenha particular atenção ao tema no caso de
infraestruturas situadas na proximidade destes acidentes tectónicos.

A.4. Património Geológico
Não estão referenciadas na área de estudo ocorrências com interesse conservacionista que possam
constituir património geológico. Esta conclusão deriva também da consulta das bases de dados existentes
sobre este tema, LNEG e PROGEO, nas quais nada consta. Considerando outras referências é de indicar
um Local de Interesse Geológico mas situado a cerca de 8 km a SW da futura SE; corresponde ao
Miradouro interpretativo da bacia do Neiva (Aborim), com a panorâmica visível do adro da Igreja de
Aborim, sendo referido na tese de mestrado de Castro Bastos (Guião interpretativo da Geologia do
Caminho de Santiago (Caminho Central Português: Porto - Santiago de Compostela. UMinho, 2012).

A.5. Recursos Minerais
O EIA não caraterizou os recursos minerais eventualmente existentes na área de estudo, dedicando-se
exclusivamente ao enquadramento normativo dos recursos geológicos e à referência a duas áreas de
prospeção e pesquisa, detidas pela empresa Slipstream Resources, incluindo substâncias como quartzo,
feldspato e lítio, às quais o local de implantação da futura Subestação se sobrepõe.
Não se tem conhecimento da eventual existência de recursos minerais com interesse económico na área
de estudo deste projeto.

A.6. Riscos Geológicos
Neste projeto haverá a considerar o Risco Sísmico e o Risco Geotécnico.
O primeiro deve-se à integração da área no contexto de sismicidade e neotectónica já acima apresentado,
enquanto o Risco Geotécnico está associado à exposição dos taludes e aterros a instabilidade geotécnica
e a fenómenos de erosão, sendo ambos ultrapassáveis através de dimensionamento correto e de adoção
de boas práticas construtivas em obra, inclusive com drenagem adequada e que preveja a ação de
eventos climáticos extremos. Dado o relevo por vezes acentuado, a implementação da fase de obra
deverá ter apoio geotécnico, com particular atenção em zonas caracterizadas por estado de alteração
mais avançado.
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A.7. Estudo Geológico-Geotécnico
A componente geotécnica foi estudada recorrendo a geofísica com três perfis de resistividade elétrica e
sete de refração sísmica, a oito sondagens com carotagem e ensaios SPT (profundidade até 10,5 a 15 m),
e a oito poços de prospeção igualmente com amostragem (profundidade até 2,3 a 3,6 m). O aquífero foi
atingido nas sondagens entre 5,2 e 6,7 m de profundidade, não sendo atingido nos poços. Estas
sondagens e poços atravessaram em geral solos com resíduos xistentos, terminando em xisto
decomposto. As amostras recolhidas foram sujeitas a ensaios geotécnicos diversos, como análise
granulométrica, limites de consistência, Proctor modificado e CBR.
Esta abordagem permitiu definir as classes de solo presentes, as condições de fundação, a geometria a
propor para os taludes e a escavabilidade do terreno, neste último caso indicando a possibilidade de
atingir cerca de 10 m de profundidade com métodos de escavação convencionais, o que se deve ao
estado de alteração do maciço xistento, que se encontra em geral decomposto sensivelmente até esta
profundidade.
O EIA indica também que será necessário proceder ao saneamento de toda a camada de solo siltoargiloso superficial, de forma a atingir um nível de fundação apropriado para os aterros, removendo
assim cerca de 2 m de espessura por se tratar de material muito alterado. Refere ainda que os solos
escavados serão, na sua maioria, aplicáveis em aterro ou utilizáveis em integração paisagística, sendo
definidas as condições a que deve obedecer a aplicação das camadas de aterro e os ensaios de controle a
fazer ao longo do processo e depois após a sua conclusão. Face à posição algo superficial do nível de
água é recomendado o recurso a métodos de drenagem eficientes sob os pavimentos.
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B.

Identificação e avaliação de impactes

Este projeto compreende obras de volumetria média com algum impacte, associado à implantação da
plataforma da SE à cota 195 m, num troço de encosta que se desenvolve entre as cotas de 175 m e
207 m, valores aproximados para o topo e base de aterros ou taludes. A obra incluirá também a
construção de um acesso principal com 275 m de extensão e largura entre 7 e 8 m, de vias internas de
circulação e ainda de quatro edifícios com um único piso (áreas de 214,50 m2, 125,16 m2, 69,18 m2 e
4,40 m2).
Na interação com o fator Geologia consideram-se assim escavações, terraplanagens, aterros, taludes,
fundações e contenções, numa encosta constituída por xistos, em geral alterados, e solos superficiais.
A principal afetação consistirá na mobilização do maciço e na reformulação geomorfológica local.
O projeto não afeta geopatrimónio e não se desenvolve numa região com formas de relevo emblemáticas
para este fator ambiental. O EIA indica ainda a inexistência de afetação em recursos minerais na área do
projeto.
As escavações serão efetuadas por meios mecânicos convencionais, ou seja, escavadora giratória, pá
frontal ou bulldozer), sem necessidade de recurso a explosivos. Estas escavações, bem como os aterros,
atingirão cerca de 10 m de espessura, sendo indicada a necessidade de prever drenagem das camadas
de aterro, na base e a meia altura, face à pouca profundidade a que se encontra o nível freático.
O volume previsto de terras a movimentar atingirá, para a plataforma da subestação 203.778 m3 de
escavação e 159.547 m3 em aterro, enquanto para a estrada de acesso se terá 30.671 m3 de escavação e
1146 m3 em aterro. Os totais são de 234.449 m3 em escavações e 160.693 m3 em aterro.
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O EIA não aborda de forma objetiva a afetação referente à implantação de apoios para linhas elétricas
exteriores à Subestação, mas depreende-se que esse tipo de obra será pontual, decorrendo da alteração
do trajeto da linha para aceder à localização proposta neste projeto. Não é indicada no âmbito deste
projeto a construção das novas linhas que no futuro ligarão a esta Subestação, apenas sendo referido
que a profundidade máxima de escavação necessária à abertura de caboucos para os apoios não
ultrapassa 4 m.
Segundo o projeto de execução referente à empreitada de obras de engenharia (anexo ao EIA), haverá
um equilíbrio entre volume de escavação e de aterro, minimizando o recurso a solos de empréstimo,
embora o próprio EIA indique o oposto, ou seja, que se verifica um excedente de terras de 73.756 m3,
para os quais deverá ser definido destino adequado.
Face ao acima exposto, considera-se assim, no âmbito da Geologia e Geomorfologia, que os impactes
serão negativos, certos, permanentes, e em geral irreversíveis, mas de magnitude reduzida e não
significativos. Serão sobretudo resultado da alteração da morfologia do terreno devido a escavações e
terraplanagens, movimentação de terras e gestão dos materiais resultantes, sendo possível a ocorrência
de impactes também negativos associados a situações de instabilidade e erosão durante a fase de obra
ou posteriormente.

C.

Medidas de minimização

Salienta-se a concordância com as medidas de minimização apresentadas no EIA ou geralmente previstas
pela REN, acentuando-se ainda a necessidade de serem implementadas as que se seguem:
•

D.

Referenciar qualquer ocorrência geológica de interesse conservacionista, observada no perímetro
afetado ou nas proximidades.

•

Assegurar todas as medidas necessárias à estabilidade das vertentes e taludes, nomeadamente
através da modelação adequada de taludes e áreas envolventes, de forma a minimizar eventuais
riscos de erosão e instabilidade, em particular tendo em conta os períodos de maior precipitação.

•

Utilização preferencial de caminhos já existentes ou de áreas intervencionadas no âmbito de
outras obras.

•

Caso não seja determinado o uso das terras sobrantes em outra obra ou até em recuperação
ambiental em outros locais, evitar o envio a vazadouro utilizando o material na própria obra
através de uma remodelação do arranjo paisagístico final.

•

Obter o equilíbrio na movimentação de terras, utilizando de forma ambientalmente correta o
volume excedente previsto, inclusive através da reformulação da integração paisagística local,
comparada com o envio a destino autorizado externo.

Conclusão

Como resultado da avaliação do fator Geologia, com Recursos geológicos, Património geológico,
Sismicidade e Tectónica, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável ao projeto da
“Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV”, cumpridas que sejam as medidas de minimização
adequadas.
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6.2.
A.

RECURSOS HÍDRICOS
Caracterização da situação de referência

A.1. Recursos Hídricos Superficiais
O projeto em estudo desenvolve-se na Região Hidrográfica do Minho-Lima (RH1), na bacia hidrográfica
do Lima, particularmente na sub-bacia do Neiva e Costeiras entre o Lima e o Neiva.
Na área da intervenção não se verificou a existência de leitos de linhas de água, mas apenas linhas de
drenagem preferencial, sendo que as linhas de água principais mais próximas da área em estudo são a
ribeira de Nevoinho e o ribeiro dos Pombarinhos.
Da consulta ao Sistema Nacional de Informação de Ambiente, onde se encontram os dados do PGRH,
2º ciclo de Planeamento (2016-2021), verifica-se que a linha de água identificada como ribeira do
Nevoinho está classificada, no âmbito do Estado Global da Massa de Água, como “Bom e Superior”, sendo
que, do ponto de vista ecológico natural, está classificada como “Bom”. Por fim, no âmbito da avaliação
do seu Estado Químico a sua classificação é “Desconhecido”.

A.2. Recursos Hídricos Subterrâneos
De acordo com o Plano de Gestão da Região Hidrográfica dos rios Minho e Lima, (Relatório Técnico –
Comissão Europeia, DHV et al, Agosto 2012), a região em análise, é caracterizada por formações
geológicas dominantes como granitos e metassedimentos. São constituídas, respetivamente, por maciços
ígneos do tipo granitoide e formações metamórficas, essencialmente xistos e grauvaques.
Em termos de aptidão hidrogeológica esta unidade caracteriza-se por estar associada a baixa
condutividade hidráulica, a forte heterogeneidade espacial e a incerteza da sua aptidão hidrogeológica,
resultando em produtividades reduzidas. No entanto, dada a representatividade na Região, este tipo de
aquíferos assumem uma enorme importância para o abastecimento de água local. Particularizando, o
nome da massa de água subterrânea, onde se enquadra a área de estudo, é Maciço Antigo Indiferenciado
da bacia do Lima. Esta massa de água tem uma área de 1445,58 km2 e, de acordo com o SNIAmb,
apresenta um estado quantitativo, químico e total “Bom”.
No que respeita, ao nível de água, recorreu-se à informação recolhida no Estudo Geotécnico elaborado
para a SPTL. Neste, durante o trabalho de campo realizaram-se furos de sondagem, com equipamento de
perfuração à rotação, com recuperação integral em rocha. As sondagens realizadas atingiram 10,5 m a
15 m, tendo-se no total realizado 65 ensaios de penetração dinâmica (SPT), resultando num total de
97,5 m de perfuração. Nestes ensaios, realizados em meados de março de 2019, o nível de água foi
encontrado em praticamente todos os furos (exceto S8), a uma profundidade de 5,2-6,7 m.
Para a caracterização da qualidade da água subterrânea na área de estudo, recorreu-se aos dados
obtidos nas estações de monitorização da Rede de Qualidade de Águas Subterrâneas do SNIRH – Sistema
Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos.
Verifica-se que os principais parâmetros monitorizados têm sofrido oscilações ao longo do período em
causa (2006/2007-2018). No caso da Condutividade verificou-se um valor máximo entre 2014 e 2015,
sendo que em outubro 2018, também se verifica uma subida. No que respeita aos nitratos verifica-se
uma descida nos valores de concentração ao longo dos anos, mostrando uma certa estabilidade nos
últimos 3 anos. Relativamente ao pH, na escala de Sorensen, verifica-se uma oscilação entre os valores
de 5 e 7, ao longo dos vários anos de monitorização. Por outro lado, o Azoto Amoniacal mostra uma
subida bastante acentuada, desde o final do ano de 2016, mantendo-se esta tendência até final do ano
de 2018. Quanto à concentração de Cloretos, ao longo do período analisado, verificou-se um máximo
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perto dos 8 mg/l, entre janeiro de 2015 e 2016, sendo que em out/nov 2018, este valor se encontra nos
cerca de 7 mg/l.
Constata-se ainda que os valores obtidos para os parâmetros monitorizados cumprem os limiares e
normas de qualidade respetivas.

A.3. Reserva Ecológica Nacional
A área intervenção para a instalação da Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV interfere com duas
categorias de REN, segundo a Carta desta Reserva para o concelho de Ponte de Lima:
•
•

Leitos dos cursos de água (categoria atualmente designada como Cursos de água e respetivos
leitos e margens);
Cabeceiras de linhas de água (categoria atualmente designada Áreas estratégicas de infiltração e
de proteção e recarga de aquíferos).

No entanto, na prática, não haverá afetação do ecossistema Leitos de cursos de água, uma vez que na
área de intervenção não existem leitos de cursos de água no terreno.

B.

Evolução previsível do ambiente afetado na ausência do projeto

Da análise efetuada no âmbito do presente EIA, não será de esperar que a não concretização do projeto
venha a condicionar, de forma relevante, a evolução do ambiente na generalidade da área de
implantação do projeto.
Do ponto de vista dos recursos hídricos, considera-se que evolução da área de implantação do projeto
neste domínio será independente da concretização, ou não, do presente projeto, visto não se prever que
ocorreram alterações significativas, neste âmbito.

C.

Identificação, avaliação e classificação de impactes ambientais

Considerando que o maior significado das interferências introduzidas pelo projeto ocorre durante a fase
de construção, sistematizam-se nos pontos seguintes as principais atividades passíveis de originar
impactes ambientais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalação de estaleiros
Circulação de máquinas e veículos
Estabelecimento de acessos definitivos e temporários
Desmatação e decapagem
Movimentações de terras
Implantação das fundações da plataforma
Instalação de equipamentos elétricos
Construção de edifícios, estruturas e arruamentos
Construção de infraestruturas, pavimentação e arranjos exteriores

Durante a fase de exploração as atividades realizadas são essencialmente atividades de manutenção,
relacionadas com a limpeza dos equipamentos da subestação. Estas atividades não são, contudo,
geradoras de novos impactes face aos identificados na fase de construção, mas sim à manutenção das
intervenções definitivas resultantes da implantação da subestação.
Na fase de desativação, as principais atividades passíveis de originar impactes ambientais são as
seguintes:
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•

•
•
•
•

Demolição das edificações da subestação, respetivas redes de abastecimento e drenagem;
remoção dos maciços em betão armado dos pórticos de amarração e dos maciços de
assentamento dos transformadores; remoção das caleiras para passagem de cabos;
desmontagem do reservatório de água;
Remoção de vedações;
Remoção de todos os componentes e equipamento obsoletos da subestação com reutilização de
equipamentos e gestão de resíduos;
Desocupação do solo e sua descompactação;
Intervenções paisagísticas no sentido da recuperação dos locais desativados, sendo as
intervenções determinadas em função do uso a dar ao solo na área da subestação, mediante a
elaboração de estudo específico aquando da desativação.

Estas atividades serão responsáveis, essencialmente, pela produção de ruído, poeiras e resíduos, sendo
os impactes, de uma forma geral, similares aos ocorrentes na fase de construção.

C.1. Recursos Hídricos
C.1.1

Fase de construção

Durante a fase de construção da Subestação as ações potencialmente geradoras de impactes nos
recursos hídricos superficiais e subterrâneos estão relacionadas com as atividades de instalação de
estaleiros (na envolvente e na plataforma da subestação), de preparação dos terrenos a ocupar (abate de
árvores, desmatações e movimentações de terra), de execução de fundações e ainda pelas operações de
exploração e gestão dos estaleiros da obra.
Recursos Hídricos Subterrâneos
De uma forma geral, os potenciais impactes do projeto sobre os recursos hídricos subterrâneos decorrem
da possibilidade de se afetar as condições naturais de infiltração e escoamento subterrâneo de água,
assim como da introdução de contaminação sobre os referidos recursos hídricos, tratando-se estes, no
entanto, de impactes excecionais. De acordo com o projeto de construção civil da Subestação, a zona de
implantação da obra apresenta-se, em termos orográficos, relativamente acidentada (apresentando
desníveis na ordem dos 16 m), situando-se em meia encosta, e apresentando um horizonte geológico
constituído essencialmente por xistos e corneanas do Silúrico (Sa) rodeados por granitos, que os
metamorfizaram.
Dado o facto da plataforma se encontrar a meia encosta, esta apresenta uma situação mista de
aterro/escavação, desenvolvendo-se o caminho de acesso na sua quase totalidade em escavação. O
estudo geológico e geotécnico, desenvolvido no âmbito do projeto de execução da Subestação, descreve
que as escavações a realizar envolvem formações do maciço xistento. Note-se que, na zona do acesso à
plataforma, a nascente, também foram identificados solos residuais graníticos. Considerando que, na
maioria das sondagens SPT realizadas, foi detetada a existência de nível freático, a partir de 5 m de
profundidade, foi necessário prever drenagem das camadas de aterro, mais precisamente na base do
mesmo e a meia altura nos taludes de aterro. Em matéria de recursos hídricos subterrâneos, prevê-se
ainda que o projeto seja responsável pelo aumento das áreas impermeabilizadas e, consequentemente,
pela redução local das taxas de infiltração de água.
Contudo, considerando a dimensão da massa de água subterrânea, onde se enquadra a Subestação, que
ocupa uma área de 1445,58 km2, e fazendo a comparação com a área da Subestação, que são 0,06 km2,
não se considera que o projeto da mesma, possa vir a ser responsável pela introdução de impactes com
significado nesta matéria. Pelo efeito, consideram-se os impactes negativos, prováveis, baixa magnitude e
baixo significado.
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Recursos Hídricos Superficiais
Em matéria de recursos hídricos superficiais, constata-se, de acordo com o cartografado na Carta Militar,
que ocorrem duas linhas de drenagem no local de implantação Subestação. O EIA refere que, durante o
trabalho de campo, à data de uma visita realizada em janeiro de 2020, as linhas de água identificadas
não apresentavam leito de curso de água desenvolvido. De qualquer forma, preventivamente, são
consideradas linhas de drenagem, de modo a minimizar qualquer potencial afetação. Durante a
construção da Subestação, e com efeitos para a fase de exploração, será necessário proceder ao
reencaminhar dos caudais, destas linhas de drenagem, com o objetivo de garantir a continuidade do
sistema hidrológico. De acordo com o projeto de execução, estas águas serão captadas e encaminhadas
para dois pontos de escoamento preferencial, designadas:
•
•

Linha de água 1 – a linha de drenagem é desviada com recurso a valetas;
Linha de água 2 – a linha de drenagem é integrada no sistema interior de drenagem da
plataforma da subestação.

No que respeita à drenagem superficial por valetas, de forma a prevenir a erosão e o arrastamento de
finos na vala que redireciona a linha de drenagem a sudoeste, foi previsto um colchão reno com uma
espessura de 17 cm com brita calcária de diâmetro médio de 8,5 cm, envolta em malha de aço
galvanizado 5x7 cm, assente sobre o solo com a aplicação de uma manta geotêxtil com gramagem de
140 kg/m2. Na zona sudoeste da plataforma encontram-se elementos de um sistema de abastecimento
de água artesanal de usufruto particular cuja água provém de uma nascente fora da área de estudo.
Em consequência das interferências registadas com as linhas de drenagem superficiais, será expectável a
ocorrência de impactes negativos sobre os recursos hídricos superficiais. Consideram-se estes impactes
negativos, permanentes, diretos, de reduzida magnitude e pouco significativos. Os impactes serão,
contudo, minimizados pelo projeto, dado o desvio previsto encaminhar as águas para o seu curso natural.
Por outro lado, poderão ocorrer impactes em matéria de qualidade da água, em resultado do elevado
volume de movimentações de terras a executar e, em geral, dos trabalhos de construção civil a
desenvolver. Esses impactes poderão traduzir-se num aumento de sólidos suspensos e contaminação
química (estes últimos em resultado de eventuais derrames de produtos químicos, óleos ou
combustíveis). Estes impactes, no entanto, correspondem a situações excecionais, que poderão ser
prevenidas e/ou minimizadas, através da aplicação das medidas relativamente à exploração e gestão do
estaleiro da obra.

C.1.2

Fase de exploração
Recursos hídricos subterrâneos

Em termos de recursos hídricos subterrâneos, não se prevê qualquer afetação, atendendo a que o
abastecimento de água à Subestação será feito recorrendo a um reservatório de acumulação de água
potável de capacidade de cerca de 6 000 l, que será abastecido por captação local (furo), localizado a
nordeste do edifício de comando, com interposição de uma boca siamesa a abastecer pelos serviços de
bombeiros, caso a disponibilidade de água no furo seja insuficiente.
Por outro lado, no que se refere aos efluentes domésticos produzidos na Subestação (com cargas muito
reduzidas, correspondentes apenas a um a dois trabalhadores), verifica-se que serão conduzidos a fossa
sética compacta, de onde serão periodicamente recolhidos (uma operação de esvaziamento mensal em
período de conservação e uma operação de esvaziamento por ano em período de exploração) e
transportados por uma entidade e para um local licenciado, pelo que não se regista qualquer tipo de
interferência com os recursos hídricos subterrâneos.
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Em matéria de recursos hídricos subterrâneos há ainda a considerar o impacte constituído pela
manutenção da impermeabilização introduzida na fase de construção, tratando-se este, no entanto, de
um impacte pouco significativo, dada reduzida aptidão aquífera das formações atravessadas.
Recursos hídricos superficiais
No que respeita aos recursos hídricos superficiais, os impactes estão associados, essencialmente, à
descarga das águas pluviais recolhidas no sistema de drenagem da plataforma e do caminho de acesso
para as linhas de escoamento mais próximas ou para o terreno envolvente. Uma vez que não se prevê a
ocorrência de contaminação relevante das águas pluviais, não são expectáveis impactes com significado
nas linhas de água recetoras. Por fim, importa referir que em caso de derrame resultante de uma avaria
grave na instalação (situação tida como pouco provável), que resulte na libertação de óleo a partir dos
transformadores de potência, este será drenado por gravidade para um depósito subterrâneo
impermeabilizado e com capacidade para armazenar a totalidade do óleo contido no maior transformador,
evitando que a rede de drenagem de águas pluviais da plataforma seja atingida ou ocorra a
contaminação dos solos pela infiltração de óleos no subsolo.

C.1.3

Fase de desativação

Não se prevê a desativação da Subestação dentro do prazo de concessão da RNT à REN, S.A. No entanto,
caso venha a acontecer, prevê-se a ocorrência de impactes semelhantes aos identificados para a fase de
construção.

C.2. Reserva Ecológica Nacional
Relativamente à Reserva Ecológica Nacional, as áreas de implantação da Subestação, taludes e acesso,
encontram-se em área estratégica de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos. A
impermeabilização e compactação do solo corresponderá a um impacte negativo, direto, provável e
permanente.
Implicando a concretização do projeto a afetação de áreas de REN, considera-se, no entanto, que a
mesma não será significativa no que respeita à área do ecossistema "cabeceiras de linhas de água" em
causa.
Quanto ao ecossistema "leitos de cursos de água", por se entender não estar em causa qualquer leito
existente na área de intervenção, tal como já referido na caracterização da situação de referência,
considera-se não haver impacte sobre este ecossistema.

C.3. Impactes Cumulativos
Na fase de construção da Subestação, no âmbito dos projetos associados, será necessária a
compatibilização destes projetos com a futura Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV, em que terão
de ser efetuados ajustes nas linhas. No que respeita à linha Ponte de Lima-Vila Nova de Famalicão,
atualmente em fase de construção, não se prevê a existência de apoios adicionais aos considerados no
projeto, sendo apenas necessário substituir a ligação SPTL-P1 pela ligação do apoio terminal (P105) da
LPDV.PTL ao apoio P1 da LPTL.VNF e compatibilizar as sequências de fases das duas linhas e da futura
ligação à SPTL. No futuro, para ligar a LPTL.VNF à SPTL será necessário ripar a LPDV.PTL do vão14 P103P104 para o P1A.

Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV
Projeto de execução

25

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3348

No caso da Linha Pedralva-Ponte de Lima, será necessário proceder à desmontagem do apoio 103, que
coincide com a plataforma da subestação. As atividades de apoio à desmontagem de um apoio/linha são
semelhantes às apresentadas para a sua construção: será necessária a instalação de estaleiro/parques de
materiais, etc.; ocorrerá a circulação de veículos e funcionamento de equipamentos de apoio à obra.
No âmbito dos recursos hídricos e qualidade da água, não se perspetiva a ocorrência de impactes dignos
de alteração da avaliação da magnitude ou significado dos impactes já identificados no EIA.

D.

Medidas de minimização

Devem ser implementadas as seguintes medidas de minimização preconizadas no EIA e previstas no
Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) para a fase de obra da Subestação.
Numa fase prévia à obra devem ser implementadas as seguintes medidas:
•

•

•

•

•

•

Rever e implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA), onde se inclui o
planeamento da execução de todos os elementos das obras e a identificação e pormenorização
das medidas de minimização a implementar na fase da execução das mesmas, e respetiva
calendarização. O PAA deverá ser revisto em fase prévia à obra de forma a incluir as medidas de
minimização determinadas pela emissão da Declaração de Impacte Ambiental (Medida M3);
Rever e implementar o Plano de Emergência Ambiental (PEA), que deve prever os meios de
atuação em casos de derrames e de outras situações que possam causar a poluição ou
degradação do meio envolvente. Este Plano deverá ser implementado durante a fase de
construção (M4);
Realizar Formação Ambiental, com vista à sensibilização ambiental dos trabalhadores e
encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar
impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e
cuidados a ter no decurso dos trabalhos. (M6)
De uma forma geral, os estaleiros de obra deverão localizar-se, preferencialmente, em locais já
usados para o mesmo fim ou em locais artificializados ou de solos degradados e de reduzido
coberto vegetal (M7).
No caso de não ser possível utilizar áreas degradadas ou artificializadas, importará selecionar
locais que obedeçam às seguintes restrições:
− Os estaleiros deverão, ainda, ser localizados, preferencialmente, em locais de declive
reduzido e com acesso próximo, para evitar, tanto quanto possível, movimentações de
terras e abertura de acessos;
− Recomenda-se, assim, que os estaleiros não sejam implantados nas seguintes situações:
Nas proximidades das principais linhas de água (os estaleiros não deverão ser
instalados a menos de 10 m de linhas de água e em leitos de cheia);
A localização dos estaleiros e os locais de depósito temporário de terras de
empréstimo ou resultantes das escavações decorrentes das atividades de construção
da Subestação não devem afetar os seguintes biótopos: Linha de água, Matos
(sempre que possível) e Bosque de folhosas;
As limpezas de vegetação para instalação de estaleiros devem restringir-se ao mínimo
possível (M8).
Considerando o previsível volume de terras excedentárias a produzir em resultado das
movimentações de terras, recomenda-se que os depósitos temporários de terras não sejam
implantados em locais onde se verifique qualquer uma das restrições apresentadas para a
implantação de estaleiros (M10).
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•

•

Dever-se-á considerar a construção, na plataforma dos vários estaleiros, de uma rede de
drenagem periférica constituída por valas de drenagem, que deverão ser revestidas se o declive
das valas exceder 2%. A descarga da rede de drenagem pluvial periférica será feita para as linhas
de drenagem natural existentes (M10).
No que se refere à correta gestão dos efluentes e resíduos produzidos na Subestação deverão ser
cumpridas as especificações técnicas (M14):
− Providenciar um destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes dos
estaleiros. As águas residuais produzidas serão, assim, ligadas ao sistema municipal
existente ou, em alternativa, serão recolhidas em tanques ou fossas estanques e,
posteriormente, reencaminhadas para destino final adequado. Em alternativa podem ser
utilizados WC químicos, cuja limpeza é assegurada por empresa especializada (M14.1);
− A manipulação de produtos químicos deve sempre ser efetuada de modo a minimizar o risco
de derrame para o solo, sobre bacias de retenção de capacidade adequada, e numa área
coberta, ventilada e protegida da intempérie de forma a prevenir a geração de águas
residuais contaminadas e de acordo com a ET-003 (M14.2);
− Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deverá proceder-se à recolha
do solo contaminado e proceder à sua gestão em conformidade com a Especificação Técnica
da REN, SA (M14.3).
− A lavagem de betoneiras deverá ser feita na central de betonagem; a descarga das águas
resultantes da limpeza das betoneiras deverá ser efetuada em locais destinados para o
efeito; se absolutamente necessário, após betonagem, poderá proceder-se à lavagem de
resíduos de betão das calhas das autobetoneiras em bacia de retenção devidamente
impermeabilizada e sinalizada para o efeito (M14.4);
− A deposição de terras no caso da Subestação far-se-á em área definida, anexa à plataforma
da subestação, para modelação de terrenos no exterior da instalação (M14.5).
− Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a
acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação
de veículos e de equipamentos de obra (M14.6).

Após a conclusão da obra, deve proceder-se à desativação dos estaleiros, acessos sem utilização
posterior, áreas de circulação e das áreas de deposição temporária de materiais, devendo assegurar
(M15):
•

•

•

A desativação total da área afeta à obra, removendo todos os equipamentos, maquinaria de
apoio e materiais produzidos e armazenados nas áreas afetas aos estaleiros e à obra
propriamente dita (M15.1);
O revolvimento dos solos e áreas temporariamente utilizadas durante a obra de modo a
descompactá-los e arejá-los, reconstituindo assim, na medida do possível, a sua estrutura de
equilíbrio (M15.3);
A remoção de todos os materiais e limpeza geral do terreno (M15.4).

A abertura de acessos provisórios deverá evitar a interferência com linhas de água e/ou leitos de cheia
(implantar o acesso a mais de 10 m de distância) (M16.6)
Para além das medidas relacionadas com o estaleiro e os acessos, outras há que deverão ser
implementadas e geridas (no âmbito do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra), durante a fase
de construção, nomeadamente:
•

Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de forma
a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a
erosão hídrica e o transporte sólido (M19)
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Durante a fase de construção, deverá ser também implementada a seguinte medida:
•

E.

Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de
forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões
gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às
normas relativas à emissão de ruído (M22)

Monitorização

O EIA considera que não existe necessidade da implementação de um plano de monitorização. Face aos
impactes previstos, considera-se também que, relativamente aos recursos hídrios também não se
justificará a implementação de um plano de monitorização.

F.

Conclusões

De uma forma geral, os principais impactes negativos originados pela construção da Subestação de Ponte
de Lima (SPTL) a 400/150 kV, estão relacionados com a ocupação direta do solo pela sua plataforma e
estaleiros, assim como pelo aumento da circulação de veículos e máquinas e alterações temporárias nas
acessibilidades. Os impactes negativos identificados são, assim, em geral, de natureza localizada,
temporários, reversíveis e pouco significativos, dado que se cingirão às zonas de implantação da
plataforma da Subestação e respetivo acesso. Os restantes impactes não assumem especial importância e
são, na generalidade dos casos, eficazmente evitáveis ou minimizáveis através das medidas propostas no
EIA, nomeadamente no que se refere à necessidade de, após a fase de construção, serem repostas todas
as condições do terreno anteriores à execução da obra. Durante a fase de exploração da Subestação há a
considerar os impactes associados à própria presença, ou existência física, do projeto e os impactes
associados ao seu funcionamento. Estes impactes embora negativos são considerados pouco
significativos. Foram definidas medidas de minimização para os impactes identificados, consubstanciadas
em:
•
•

Medidas genéricas, aplicáveis sobretudo à fase de obra;
Medidas específicas para alguns fatores.

Como resultado da avaliação dos impactes, não se considerou necessário um Plano de Monitorização
específico para os Recursos Hídricos.
Quanto à intervenção em áreas classificadas como REN, considera-se que os impactes sobre as mesmas
são pouco significativos e, por conseguinte, entende-se poder aceitar-se a afetação proposta.
Face ao exposto, no âmbito do fator Recursos Hídricos, considera-se poder ser emitido parecer favorável
ao projeto da Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV, condicionado à concretização das medidas de
minimização previstas no EIA.

6.3.
A.

USO DO SOLO; ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO; SISTEMAS ECOLÓGICOS; SÓCIO ECONOMIA
Caracterização da situação de referência

A.1. Uso do Solo
A área onde se pretende realizar a subestação enquadra-se, de acordo com a cartografia da COS2018,
em contexto essencialmente rural onde predominam áreas florestais, que correspondem a 98%,
compreendendo florestas mistas (folhosas e resinosas, sobretudo correspondendo maioritariamente a
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povoamentos de pinheiro-bravo e povoamentos de eucalipto), seguindo-se em importância povoamentos
de eucalipto, matos com algum arvoredo disperso, florestas mistas de folhosas - carvalho e sobreiro - e
floresta de resinosas, sendo a área correspondente à plataforma e acesso de floresta de pinheiro bravo e
áreas de florestas de eucalipto. Seguem-se áreas agrícolas na proximidade de tecido urbanas, compostas
por olival, vinha, prados e pastagens, plantações de milho e culturas agrícolas indiferenciadas (pequenas
hortas junto das habitações com heterogeneidade de culturas) e ocorrendo estufas dedicadas à produção
de frutícolas e verificando-se pouca estratificação de culturas que surgem associadas entre si e até
misturadas com prados e pastagens.
Não foram registadas áreas urbanas, apenas habitações isoladas e apoios agrícolas esparsos, traduzindose a situação global de acordo com o quadro seguinte:

A.2. Ordenamento do Território
O projeto localiza-se no território do concelho de Ponte de Lima onde vigora o PDM (revisto pela RCM
n.º 81/2005, de 31 de março, retificada pelo Aviso n.º 22988/2010, de 10 de novembro, alterado pelo
Avisos n.º 4269/2012, de 16 de março, Avisos n.º 1294/2018, de 26 de janeiro, e n.º 12730/2018,
de 4 de setembro, com suspensão parcial publicada pelo Aviso n.º 2837/2019, de 20 de fevereiro).
Na área do projeto verifica-se:
Condicionantes: REN, Domínio Hídrico - Linhas de água; Rede Rodoviária Municipal - Caminhos
municipais;
Ordenamento: Espaço não urbano - Área predominantemente florestal de produção livre, Área
arqueológica X8 (Vestígios de 3 mamoas em Sendim, património arqueológico
inventariado e não classificado), Cursos de água.
No Regulamento do Plano, o artigo 8.º (Identificação) indica que se observam as disposições legais em
vigor relativas às servidões e restrições de utilidade pública, assim como as que sobre elas constam no
Regulamento do plano.
No âmbito do património natural, especificamente sobre Domínio Hídrico e Zonas inundáveis, o artigo
10.º determina que nos leitos, margens e zona adjacente para cada lado da linha de margem é interdito,
nomeadamente no seu n.º 1 “a) (...) realizar obras suscetíveis de constituir obstrução à fluência dos

leitos aparente, subterrâneo ou atmosférico das linhas de água;”, “ b) Destruir o revestimento vegetal ou
alterar a morfologia natural do terreno”. No seu n.º 2 condiciona a autorização de implantação de
infraestruturas de interesse público indispensáveis em áreas de domínio hídrico ou integradas em zonas
inundáveis a parecer favorável a emitir pela CCDR-N.
Para as áreas integradas em Reserva Ecológica, o artigo 13.º identifica os ecossistemas presentes e
elenca as ações interditas e as exceções admissíveis.
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O artigo 18.º dispõe sobre o património inventariado e classificado, nomeadamente para o que consta no
Anexo II do Regulamento, como é o caso da área arqueológica e áreas de proteção para elas definidas na
planta de ordenamento na qual o projete incide parcialmente - totalidade do acesso e parte da
plataforma - , as intervenções a realizar deverão promover a qualificação arquitetónica e integração
paisagística deste património e colher o parecer de uma comissão municipal específica para a apreciação
destas situações.
O artigo 35.º caracteriza o Espaço não urbano como sendo de uso predominante agrícola ou florestal,
integrando a categoria “Área predominantemente florestal para produção livre” que abrange a totalidade
da área do projeto da Subestação, sendo esta definida no artigo 51.º como área de uso florestal, onde
são permitidas plantações ou sementeiras de espécies de rápido crescimento e de todas as outras que se
adaptem ao ecossistema, estando sujeitas aos constrangimentos legais inerentes a áreas ardidas e risco
de incêndio. A edificabilidade desta área é regulada pelo artigo 53.º, sendo apenas admissível “(...) em

situações compatíveis e previstas em plano de gestão florestal aprovado pela autoridade florestal
nacional”, não constando este tipo de infraestrutura nas exceções previstas no seu n.º 1 e estabelecendo
o n.º 2 que o Município pode condicionar e até inviabilizar as situações previstas no número anterior em
diversas circunstâncias, nomeadamente quando estiverem em causa o enquadramento paisagístico e a
preservação de valores culturais.
Finalmente, o artigo 62.º caracteriza as áreas arqueológicas como locais de ocorrência de achados
arqueológicos com inegável interesse cultural, abrangendo imóveis classificados, em vias de classificação
ou simplesmente inventariados e os que venham no futuro a ser descobertos e incluindo áreas de
proteção e de reserva que acautelem presumíveis extensões do objeto arqueológico ainda não
pesquisadas, onde não são admitidas “(...) quaisquer construções, retificações de traçado, alteração de

pavimentos ou abertura de novas vias, movimentos de terra ou modificação do perfil morfológico do
terreno, impermeabilizações de solo e correção da drenagem hídrica, desmatações e desbaste do coberto
florestal, incluindo a exploração florestal e agrícola e atividades de pesquisa e de reconhecimento
arqueológico (...)”, sem o parecer favorável da entidade responsável pela tutela do património.
Da análise do PDM de Ponte de Lima verifica-se que o uso em causa não corresponde ao previsto para a
programação e qualificação do solo contida no PDM de Ponte de Lima, estando ainda sujeito às
pronúncias favoráveis das servidões presentes no local.
Da análise da REN de Ponte e Lima em vigor (revista pela RCM n.º 81/2005, de 31 de março, alterada
pela Portaria n.º 263/2011, de 9 de setembro, Aviso n.º 8534/2013, de 5 de julho, corrigida pelo Aviso
n.º 11003/2017, de 22 de setembro, e Aviso n.º 11377/2019, de 12 de julho, alterada pelo Aviso
n.º 2808/2020, de 19 de fevereiro, e corrigida materialmente pelo Aviso n.º 6656/2020, de 20 de abril),
o projeto afeta em quase toda a sua extensão solos desta condicionante, nos sistemas cabeceiras de
linhas de água (60.390,67 m2, correspondendo a plataforma, taludes e acesso) e ainda um leito de curso
de água (621,31 m2) sendo este afetado pela plataforma e respetivos taludes.
O projeto em causa não consta dos usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e
ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais previstas no Anexo II do Regime Jurídico da REN
(RJREN), na sua versão conferida pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto.
Considerando-se como parte de uma infraestrutura pública sujeita a avaliação de impacte ambiental, tal
como consta no n.º 3 do artigo 21.º do RJREN, desde que mereça neste procedimento uma DIA favorável
ou favorável condicionada, esta equivale ao reconhecimento do interesse público do projeto.
Verifica-se que o projeto implica uma alteração a um leito de curso de água REN, que implicará a
necessidade de corrigir a carta da REN concelhia.
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O acesso a abrir e que implica escavações consideráveis, implanta-se totalmente em cabeceiras de linhas
de água, que integra o grupo das áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre,
tendo que garantir diversas funções relevantes entre as quais se salienta garantir condições naturais de
receção e máxima infiltração das águas pluviais nas cabeceiras das bacias hidrográficas e contribuir para
a redução do escoamento e da erosão superficial. A pavimentação prevista em betuminoso não assegura
o cumprimento dessas funções e a fundamentação da opção de escolha não se ajusta ao preconizado em
REN, onde se privilegiam os pavimentos semipermeáveis, sendo estes compatíveis com o uso previsto no
projeto, onde se requer a circulação de veículos em três momentos específicos da duração do projeto: na
fase de construção, no fim da qual se pode e deve prever reparação resultante da obra, durante a fase
de exploração aquando de futura ampliação, no âmbito do qual se deverá prever o mesmo princípio de
reparação final, e na fase desativação, para a qual a renaturalização da área resultará mais fácil pela
opção de um pavimento que ao longo da vida de duração concorra para a manutenção dos objetivos de
proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN.

A.3. Sistemas Ecológicos
A.3.1

Flora

O EIA refere o trabalho de campo e a pesquisa bibliográfica realizada, que permitiram inventariar
21 espécies RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção),
correspondendo a cerca de 6% do elenco florístico, integrando o sobreiro e o azevinho, protegidos por
legislação nacional.
Foram elencadas para a área de estudo 37 espécies exóticas (11% do total das espécies), 13 das quais
com carácter invasor. Confirmou-se a presença de três exóticas no terreno - austrália, cedro-do-Buçaco e
eucalipto -, mas apenas de uma invasora na área de estudo - austrália.

A.3.2

Vegetação

Identificaram-se quatro unidades de vegetação, representadas na carta de unidades de vegetação:
pinhal, eucaliptal, plantação de Cupressus e áreas artificializadas. O eucaliptal corresponde a 51% da área
(7 ha), seguindo-se o pinhal com 43% da área (6 ha).
O pinhal é dominado por pinheiro-bravo, mas com presença de outras espécies arbóreas, como o
sobreiro, o carvalho-alvarinho ou a austrália. No sob coberto encontram-se espécies como a torga,
erva-das-sete-sangrias, giesta-negral, tojo e lameirinha.
O eucaliptal é a primeira unidade de vegetação mais comum sendo dominada por eucalipto, com sobcoberto pouco denso e dominado por torga, feto-ordinário e giesta-negral.
A plantação de Cupressus existe numa mancha de plantação de cedro-do-Buçaco, com sob-coberto
escasso, dominado por feto-ordinário e alguns indivíduos jovens de eucalipto.
As áreas artificializadas englobam estradas e caminhos, existe pouca vegetação, estando presentes
espécies ruderais como a tágueda e a margaça.

A.3.3

Habitats naturais

Relativamente aos habitats naturais incluídos no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, (Rede Natura), foi esclarecido pelo proponente
que não foram identificados na área de estudo.
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A.3.4

Fauna

Foram inventariadas um total de 111 espécies de vertebrados terrestres: oito anfíbios, cinco répteis,
86 aves e 12 mamíferos. Destas espécies oito são espécies ameaçadas (7% das espécies elencadas: um
anfíbio, seis aves e dois mamíferos).
Herpetofauna
Elencaram-se para a área de estudo oito espécies de anfíbios, mas não se confirmou nenhuma no
trabalho de campo. Destas, três são endemismos ibéricos: a rã-ibérica, a salamandra-lusitânica e o tritãode-ventre-laranja. A maioria têm o estatuto “Pouco preocupante” (LVVP), exceto a salamandra-lusitânica,
classificada como “Vulnerável”.
Também se referiram três espécies de anfíbios incluídas no Anexo II da Convenção de Berna e outras
cinco incluídas no Anexo III. Uma das espécies elencadas para a área de estudo encontra-se listada nos
Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de
24 de fevereiro: salamandra-lusitânica. Três espécies estão listadas no Anexo B-IV do mesmo
Decreto-Lei (rã-ibérica, sapo-parteiro-comum e tritão-marmorado) e uma está listada no Anexo B-V
(rã-verde).
Considera-se no EIA que, não existindo na área de estudo linhas de água, prevê-se uma comunidade de
anfíbios pobre e representada por espécies menos dependentes da água, como os sapos e a salamandrade-tintas-amarelas, que podem encontrar abrigo no sob coberto de pinhais e eucaliptais.
Quanto aos répteis, elencaram-se cinco espécies, não se tendo confirmado a presença de qualquer
espécie no campo. Todas as espécies elencadas têm o estatuto “Pouco preocupante” (LVVP), existindo
dois endemismos ibéricos: lagarto-de-água e lagartixa-de-Bocage. O EIA refere que duas das espécies
elencadas se encontram listadas no Anexo II e três espécies no Anexo III da Convenção de Berna. Uma
das espécies elencadas para a área de estudo está incluída nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei
n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro (lagarto-de-água).
Avifauna
Inventariaram-se 86 espécies de aves, a maioria residentes e migradoras reprodutoras, confirmando-se a
presença de 12 espécies. Seis espécies apresentam estatuto de conservação desfavorável: o açor, o
garçote, o noitibó-cinzento, o bútio-vespeiro, a ógea e o falcão-peregrino, todas classificadas como
“Vulneráveis” de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. Duas espécies estão
classificadas como “Quase ameaçadas”: o corvo e o rouxinol-dos-caniços. Nenhuma destas espécies
ameaçadas foi confirmada em campo. Também se informou que não existem na envolvente da área de
estudo áreas críticas ou muito críticas para as aves (ICNB, 2010). O EIA destacou, no entanto, a presença
a 9 km a norte, das Lagoas de Bertiandos e São Pedro de Arcos, tratando-se de áreas húmidas que
atraem algumas espécies de aves aquáticas pouco comuns na região.
Mamofauna
O elenco faunístico da área de estudo apresenta 12 espécies de mamíferos, não se tendo durante a saída
de campo confirmado a presença de nenhuma espécie. A maioria tem o estatuto “Pouco preocupante”, de
acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. O lobo ibérico está classificado como “Em
perigo”, a toupeira-de-água como “Vulnerável” e duas espécies classificadas como “Informação
insuficiente”, a marta e o toirão.
As três espécies - lobo, toupeira-de-água e lontra - estão listadas no Anexo II da Convenção de Berna e
existem outras seis espécies elencadas listadas no Anexo III da mesma Convenção.
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As três espécies referidas estão também listadas nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99,
de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro. As espécies marta, toirão e
geneta estão listadas no Anexo B-V do mesmo Decreto-Lei. A lontra encontra-se ainda listada no Anexo
A-I da Convenção CITES e o lobo no Anexo A-II da mesma Convenção.
Após solicitação, em Aditamento foi acrescentada informação sobre o lobo, nomeadamente sobre o Plano
de Ação para a Conservação do Lobo-Ibérico (PACLOBO), publicado através do Despacho n.º 9727/2017,
de 8 de novembro, bem como sobre os trabalhos em curso de atualização dos censos do lobo.
Foram referidos os estudos recentes de monitorização da espécie, que identificaram a alcateia mais
próxima da área de estudo, a cerca de 12 km. Entre 2018 e 2019 foram encontrados, no âmbito dos
trabalhos de monitorização da alcateia de Arga, vestígios de lobo, sendo em 2018 o efetivo populacional
de 12 indivíduos. Considerou-se que, tendo em conta a presença de habitat favorável e a recuperação
populacional de alcateias próximas de Arga, a população de lobos de Arga tem vindo a recuperar,
possivelmente devido à recolonização da zona por lobos, tratando-se de uma alcateia confirmada.
Foi também referido que na envolvente da área de estudo são conhecidas outras alcateias de lobo, a
cerca de 16 km e 17 km, não obstante se tratar de uma zona de tecido urbano descontínuo, com áreas
naturais muito fragmentadas, desfavoráveis à sua presença e “(…) que os resultados parciais do novo

Censo do Lobo 2020-2021 não são ainda oficialmente conhecidos, estando prevista a sua apresentação a
breve prazo.”
Relativamente aos morcegos, destacou-se que existem na envolvente da área abrigos de morcegos
conhecidos (ICNB, 2010), nomeadamente um abrigo de morcegos de importância regional/local a cerca
de 14 km a norte da área de estudo e um abrigo de morcegos de importância regional/local a cerca de
16,5 km a norte.
Considerou-se no EIA que, atendendo aos biótopos existentes na área de estudo, áreas florestais, e ao
grau de perturbação da mesma, a comunidade de mamíferos deverá ser composta por espécies
essencialmente cosmopolitas, típicas desses habitats, tolerantes à perturbação, como o esquilo. Também
se considera que a ausência de linhas de água torna improvável a presença da toupeira-de-água e da
lontra. Por outro lado, a “(…) proximidade de áreas urbanizadas e o facto da alcateia conhecida mais

próxima da área de estudo se localizar a cerca de 15km a norte da área de estudo, faz prever que a
presença de lobo deverá ser pouco provável.”

A.4. Socioeconomia
Enquadramento e contextualização socioeconómica da área de estudo
Neste fator analisaram-se as características e dinâmicas socioeconómicas e socioculturais das freguesias
envolvidas pelo projeto, através da distribuição da população no território e da estrutura e da
especialização das atividades económicas.
Na metodologia seguida para a análise deste fator, foram considerados os Censos 2001 e 2011 do INE,
dados desatualizados uma década, para o estudo atual.
A análise foi feita por povoamento do território e estrutura económica na sub-região e a nível concelhio e
por freguesia de Navió e Vitorino dos Piães, Cabaços e Fojo Lobal, que atualmente constituem a União de
Freguesias de Navió e Vitorino dos Piães e a União de Freguesias de Cabaços e Fojo Lobal.
Concluiu o EIA que o povoamento ao nível concelhio registou um decréscimo (-1,7%) relativamente à
sub-região. Verifica-se uma perda de população residente ao nível das freguesias de cerca de 12%,
devendo-se essa perda em parte à migração.
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A estrutura económica
Verificou o EIA que de uma forma geral, Ponte de Lima apresenta a mesma tendência nacional e
regional, na ocupação da população nos setores secundário e terciário. Contudo, o EIA não analisou ao
nível das freguesias, por falta de dados.
Identificação dos recetores sensíveis
Com base na caracterização e análise de ortofotomapas, foram identificados 24 recetores sensíveis e
representados no interior de um buffer de 600 m, da área de estudo na área envolvente da Subestação.
•
•

B.

Aglomerados habitacionais (dispersos ou com dimensão significativa) constituídos por zonas de
ocupação sensível, apenas servidos por vias de acesso local;
Habitações dispersas localizadas em zonas expostas apenas a fontes naturais de ruído.

Identificação e avaliação de impactes
B.1. Uso do Solo

O EIA menciona a ocupação permanente da área do projeto e da sua envolvente, associada à entrada e
saída de linhas elétricas e os impactes associados à destruição irreversível do coberto vegetal e florestal
presente na zona de implantação. Com a fase de desativação, considera que a eliminação deste
condicionamento potenciará impactes positivos com a libertação do solo para outros usos.
Fase de construção
Os impactes serão negativos sobre o uso do solo, gerados pela alteração do uso atual (floresta mista de
folhosas e resinosas) pelo uso afeto ao projeto, classificando-os como negativos, certos, de elevada
magnitude e moderadamente significativos.
Fase de exploração
Considera não serem expectáveis impactes negativos diretos acrescidos, mantendo-se os identificados na
fase anterior, podendo a concretização física das instalações condicionar o uso do solo na sua envolvente
direta, em especial na zona de entrada de linhas elétricas.
Fase de desativação
Embora não se preveja a desativação da subestação no prazo da concessão, no caso de acontecer o EIA
prevê impactes positivos que resultarão da libertação do solo para outros usos e ainda impactes
negativos semelhantes aos da fase de construção resultantes das atividades de desativação.

B.2. Ordenamento do Território
Não correspondendo o projeto em causa à programação e qualificação de solo contida no PDM de Ponte
de Lima para o local da sua implantação, o EIA salienta o seu ajustamento possível com as disposições
regulamentares, nomeadamente no que respeita à Área Arqueológica em que incide e no que respeita às
servidões presentes, nomeadamente REN, Domínio Hídrico e Rede Elétrica.
Implantando-se quase integralmente em Reserva Ecológica Nacional, o projeto prevê o desvio de um leito
de cursos de água que constitui sistema desta condicionante, classificando este impacte como negativo,
direto, provável e permanente. Incidindo a restante área de implantação da Subestação, taludes e
acesso, em áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos (cabeceiras de linhas de
água), o EIA classifica a impermeabilização e compactação do solo como um impacte negativo, direto,
provável e permanente.
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No que respeita a Domínio Hídrico, para além da afetação do leito REN, o projeto afetará ainda outra
linha de água, que será afetada pela plataforma, desparecendo nesse troço, pelo que o impacte nesta
servidão resultará negativo, direto, provável e permanente, estando sujeito à pronúncia da tutela
respetiva e ao respetivo parecer emitido no âmbito deste procedimento de AIA.
Sobre a Rede Elétrica, que corresponde ao atravessamento da área de implantação do projeto por linha
da RNT de 400 kV não assinalada na planta de Condicionantes, o EIA indica que serão cumpridas as
disposições legais regulamentares, nomeadamente no cumprimento das distâncias de segurança
requeridas em fase de compatibilização dos projetos.
Assim, o EIA apenas especifica a fase de desativação para este fator, assumindo que na eventualidade de
se verificar a desativação da Subestação serão expetáveis impactes positivos, embora não consiga prever
o respetivo grau de reversibilidade.
Impactes cumulativos
Refere-se a necessidade de compatibilizar a proximidade e o atravessamento de linha elétrica, a Linha
Pedralva-Ponte de Lima e a nova Linha Ponte de Lima-Vila Nova de Famalicão, que se encontra em fase
de construção.
A primeira situação, será feita em simultâneo com a execução da Subestação, pelo que não se prevê que
resulte num impacte significativo. Para a segunda, ou seja a linha Ponte de Lima-Vila Nova de Famalicão
em curso, não se verifica a existência de apoios adicionais aos considerados no projeto, devendo ser
compatibilizadas as sequências de fases das duas linhas e da futura ligação à Subestação de Ponte de
Lima a 400/150 kV.
Para o Uso do Solo o EIA refere que na fase de construção poderá haver uma maior afetação do solo nas
zonas onde ocorra a sobreposição de obras, resultante da implantação de vários estaleiros e da utilização
de novos caminhos, ainda que temporários, de apoio à obra. Na fase de exploração, considera os
impactes cumulativos resultantes da ocupação do solo pela implantação dos apoios das futuras linhas que
se irão ligar à Subestação, originando esta concentração de infraestruturas elétricas um efeito cumulativo
direto ou indireto nas áreas envolventes, no que respeita a potenciais futuros usos.
Para o Ordenamento de Território não prevê impactes cumulativos por não implicarem uma alteração
acrescida nos instrumentos de gestão de territorial pela construção simultânea dos vários projetos, quer
na fase de construção, quer na fase de exploração.

B.3. Sistemas Ecológicos
Em termos de síntese da avaliação considerou-se no EIA que:
Fase de construção
•

•

A construção da Subestação irá ocupar a área de implantação da plataforma e do acesso e,
temporariamente, o terreno para os estaleiros e outras áreas de suporte, incluindo as áreas de
trabalho na envolvente, afetando os valores naturais, paisagísticos e da população residente na
proximidade da obra;
As atividades construtivas implicam desmatações e decapagem do solo, terraplenagens, execução
das fundações das estruturas metálicas e equipamentos, instalação dos estaleiros, colocação de
cabos e acessórios e ainda, a construção dos edifícios, com impactes negativos. Poderão ser
responsáveis por uma degradação pontual da qualidade do ar (devido, essencialmente, à emissão
de poeiras), aumento dos níveis de ruído, afetação de habitats, vegetação e fauna, interferências

Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV
Projeto de execução

35

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3348

•

•

com sítios de interesse patrimonial e intrusão visual e afetação da qualidade de vida da
população que reside mais próximo da obra;
Os principais efeitos negativos sobre a ecologia, em especial sobre a flora, biótopos e habitats,
estão relacionados com a construção da Subestação e respetivo acesso e outras estruturas
temporárias de apoio à construção. Classificou-se o impacte de negativo, direto, certo e de
magnitude média. Salientou-se que as espécies potencialmente afetadas são maioritariamente de
baixo valor ecológico. Este é um impacte definitivo, de âmbito local e pouco significativo;
Relativamente à fauna, considerou-se o impacte negativo, indireto, provável e de média
magnitude, tendo em conta a área da obra. Entendeu-se que as espécies potencialmente
afetadas são maioritariamente de baixo valor ecológico, embora possam utilizar a área de estudo
e a sua envolvente. Os impactes decorrem da alteração e perturbação do comportamento de
espécies faunísticas existentes na área e do aumento do risco de atropelamento de espécies de
menor mobilidade (anfíbios e répteis), devido ao aumento da atividade humana durante a fase de
construção.
Fase de exploração

•

•

As atividades realizadas são, essencialmente, atividades de manutenção das intervenções
definitivas resultantes da implantação da Subestação, relacionadas com a limpeza dos
equipamentos da Subestação, não sendo geradoras de novos impactes, face aos identificados na
fase de construção;
Ao nível dos Sistemas Ecológicos, a existência e funcionamento da subestação potencia impactes
negativos sobre a avifauna em geral. A magnitude deste impacte é baixa (dada a reduzida
extensão das estruturas de ligação) e as espécies potencialmente afetadas maioritariamente de
baixo valor ecológico, com exceção do açor, ógea e noitibó cinzento. Na área de estudo, contudo,
não se identificam áreas sensíveis para a avifauna, nem ocorrem atravessamentos de corredores
ecológicos.

B.3.1

Flora e habitats

Fase de construção
Nesta fase identificaram-se os seguintes impactes:
•

•

•

•

Destruição de vegetação - desmatação, desarborização, escavações e terraplenagens na área
destinada à subestação e respetivos acessos, com perda de 6,22 ha de áreas de pinhal, eucaliptal
e plantação de Cupressus. Impacte caracterizado de negativo, local, direto, certo, permanente,
magnitude média e pouco significativo.
Destruição de espécimes de flora - desmatação, desarborização, escavações e terraplenagens
para alargamento da zona industrial, com destruição de espécimenes de flora arbórea e
pontualmente de sobreiro e Ulex europaeus subsp. Latebracteatus, espécies RELAPE de elevado
valor ecológico. Impacte caracterizado de negativo, local, direto, certo, permanente, magnitude
média e pouco significativo.
Degradação da vegetação na envolvente - devido à emissão de poeiras, deterioração da
qualidade do solo e ar - ações de terraplanagem, escavações, movimentações de máquinas e
outros veículos, com degradação da vegetação na envolvente devido à emissão de poeiras,
deterioração da qualidade do solo e ar. Impacte caracterizado de negativo, local, indireto,
provável/improvável, temporário, magnitude média e pouco significativo.
Favorecimento de espécies invasoras - aumento do número de veículos e movimentação de
terras na área de construção da Subestação e respetivos acessos, com dispersão de espécies
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exóticas de caráter invasor. Impacte caracterizado de negativo, local, indireto, provável,
temporário, magnitude média e pouco significativo.
Fase de exploração
Durante a fase de exploração do projeto não foram previstos impactes significativos sobre a flora e
habitats.

B.3.2

Fauna

Fase de construção
Nesta fase identificaram-se os seguintes impactes:
•

•

•

•

Destruição de biótopos para a fauna - ações de desmatação, desarborização, escavações e
terraplenagens previstas para a construção da subestação e respetivos acessos, com destruição
de biótopos para a fauna, pela perda de pinhal, eucaliptal e plantação de Cupressus. Impacte
caracterizado de negativo, local, direto, certo, permanente, magnitude média e pouco
significativo.
Perturbação e afastamento de espécies de fauna - escavações, terraplenagens e movimentação
de veículos pesados, com produção de ruído na área do projeto e envolvente, em áreas naturais
não intervencionadas, com perturbação e afastamento (efeito de exclusão) da fauna, sobretudo
de espécies que utilizam as zonas naturais limítrofes. Considerou-se que as espécies
potencialmente afetadas são maioritariamente de baixo valor ecológico, embora possam utilizar a
área de estudo e a sua envolvente espécies de aves como o açor (Accipiter gentilis), a ógea
(Falco subbuteo) e o noitibó-cinzento (Caprimulgus europaeus). Impacte caracterizado de
negativo, local, indireto, provável, temporário, magnitude média e pouco significativo.
Aumento do risco de mortalidade por atropelamento - movimentação de máquinas e veículos na
zona de construção da subestação e respetivos acessos, com aumento do risco de mortalidade
por atropelamento em todos os grupos faunísticos com menor mobilidade, como é o caso dos
anfíbios e répteis. Impacte caracterizado de negativo, local, direto, provável, temporário,
magnitude média e pouco significativo.
Degradação dos biótopos na envolvente devido à emissão de poeiras, deterioração da qualidade
do ar e solo - movimentações de veículos área de construção da subestação e respetivos acessos,
com suspensão de poeiras, produção de gases de combustão e de outras substâncias poluentes,
levando à degradação dos biótopos na envolvente da área do projeto, criando nichos ecológicos
para espécies atualmente ausentes ou menos abundantes nesses biótopos, com aumento da
predação devido ao efeito de orla, nomeadamente pela diminuição da densidade de vegetação
nos biótopos da envolvente. A deterioração da qualidade do solo, através do derramamento
acidental de substâncias potencialmente poluentes ou tóxicas, poderá resultar, direta ou
indiretamente, no aumento da mortalidade. Impacte caracterizado de negativo, local, indireto,
provável a improvável, temporário, magnitude média e pouco significativo.
Fase de exploração

Nesta fase identificaram-se os seguintes impactes:
•

Perturbação e afastamento de espécies de fauna - devido ao funcionamento da Subestação e à
utilização dos respetivos acessos. O funcionamento da Subestação poderá também levar a um
ligeiro aumento dos níveis do ruído. A perturbação e mesmo o afastamento (efeito de exclusão)
espera-se que afete as espécies que utilizam as zonas naturais limítrofes ao projeto. Impacte
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•

•

caracterizado de negativo, local, indireto, provável, permanente, magnitude baixa e pouco
significativo.
Mortalidade de aves por colisão - a presença de estruturas de amarração e ligação às linhas
elétricas que se iniciam e partem da Subestação, potencia episódios de mortalidade de aves por
colisão com essas estruturas. Este é um impacte que se prevê afetará sobretudo espécies de
baixo valor ecológico, com a exceção do açor (Accipiter gentilis), da ógea (Falco subbuteo) e do
noitibó-cinzento (Caprimulgus europaeus). É de referir que estas espécies de elevado valor para a
conservação potencialmente presentes na área de estudo apresentam risco intermédio de colisão
com linhas elétricas. Impacte caracterizado de negativo, local, indireto, provável, permanente,
magnitude baixa e pouco significativo.
O impacte de mortalidade de aves por colisão foi caracterizado de negativo, local, direto,
provável, permanente, magnitude baixa (dada a reduzida extensão das estruturas de ligação) e
as espécies potencialmente afetadas maioritariamente de baixo valor ecológico, com exceção do
açor, ógea e noitibó-cinzento e pouco significativo a significativo, no caso de afetar espécies de
elevado valor para a conservação.
Degradação dos biótopos na envolvente devido à emissão de poeiras, deterioração da qualidade
do solo e ar - movimentações de veículos de e para a Subestação, poderão ser responsáveis pela
suspensão de uma pequena quantidade de poeiras, produção de gases de combustão e de outras
substâncias poluentes, com degradação dos biótopos na envolvente da área do projeto, criando
nichos ecológico para espécies atualmente ausentes ou menos abundantes nesses biótopos, com
aumento da predação devido ao efeito de orla, nomeadamente pela diminuição da densidade de
vegetação nos biótopos da envolvente. Impacte caracterizado de negativo, local, indireto,
provável a improvável, permanente, magnitude baixa e sem significado.

Em Aditamento apresentou-se a matriz síntese de avaliação de impactes, com a correspondente
classificação dos impactes identificados.

B.3.3

Impactes cumulativos

Em termos globais, considerou-se no EIA que os principais projetos na envolvente que serão passíveis de
gerar impactes cumulativos serão:
•
•

a proximidade e o atravessamento de linha elétrica, a Linha Pedralva-Ponte de Lima e
a nova Linha Ponte de Lima-Vila Nova de Famalicão,

verificando-se a possibilidade de se criar um efeito cumulativo por parte destas estruturas, aumentando o
número de observadores sensíveis na área em estudo e a visibilidade potencial do presente projeto e,
consequentemente, o significado dos impactes negativos.
Considerou-se no entanto, que por se tratar de duas infraestruturas de natureza semelhante, uma já
existente e a outra a construir, “(…) de um modo geral, não se antevêem alterações de muito elevado

significado ou com elementos diferenciadores ou extraordinários que as distingam, quer visual e
paisagisticamente, quer no âmbito dos restantes descritores.”
“As atividades a desenvolver serão em tudo semelhantes às já identificadas para a fase de construção da
subestação, resultando eventualmente, num menor significado dos potenciais impactes negativos
cumulativos resultantes da presença das infraestruturas referidas.”
Relativamente ao presente fator considerou-se no EIA que, no “(…) que se refere à ocorrência de
impactes cumulativos sobre a flora, durante a fase de construção da subestação e modificações em
estudo, associados sobretudo à perda direta de biótopos naturais, considera-se que o efeito adicional dos
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restantes projetos, que irão efetivamente ocupar novas áreas não artificializadas, contribuirá para um
ligeiro aumento da expressão territorial dos impactes do projeto.
Deve ainda considerar-se o aumento da movimentação de pessoas e de veículos afetos à obra, o que irá
aumentar o risco de incêndio e favorecer a instalação de espécies de flora exóticas invasoras, sendo estes
impactes classificados como de muito baixa e baixa significância.
No que se refere à fauna, e para além dos impactes indiretos associados à perda de habitat, considera-se
que a ocorrência simultânea dos projetos em avaliação será responsável por um ligeiro aumento da
magnitude dos impactes identificados no EIA para a fase de construção, nomeadamente, aumento do
risco de atropelamento de espécies com menor mobilidade, como sejam os anfíbios e répteis, e alteração
e perturbação do comportamento de espécies faunísticas.”
No âmbito do Aditamento acrescentou-se o impacte cumulativo relativo à fase de construção de
destruição de vegetação e de espécimenes de flora em cerca de 6 ha, considerando-se “(…) a expansão

urbana existente na envolvente da área de estudo, assim como a instalação dos apoios e acessos às
novas linhas elétricas, embora neste último caso a área a afetar seja diminuta e por isso o impacte tenha
pouca expressão.”
Relativamente ao aprofundamento solicitado do estudo dos impactes cumulativos sobre as aves, tendo
em conta o expresso na pág. 248 da EIA “À subestação irão futuramente ligar várias linhas elétricas,

sendo que a presença destas linhas irá potenciar e amplificar o impacte de mortalidade de aves por
colisão", este será um impacte negativo, permanente, direto e, no caso de afetar espécies de elevado
valor para a conservação, significativo, informou-se no Aditamento que ”(…) o potencial impacte
cumulativo referido no estudo diz respeito às linhas que futuramente ligarão à nova subestação,
conhecendo-se o traçado de duas linhas a ligar à futura subestação: a linha LPDV.PTL vinda de norte e a
linha LPTL.VNF vinda de sul/sudoeste. É ainda conhecido o corredor da linha LPTL.REE que se encontra
em estudo.”
Por outro lado, face à “(…) localização da subestação e de áreas importantes para as aves

(nomeadamente as Lagoas de Bertiandos e São Pedro de Arcos a norte da área de estudo e grandes
cursos de água (como o rio Lima, a norte da área de estudo)”, considerou-se que serão potencialmente
mais impactantes as linhas que se liguem à subestação vindas de norte, nomeadamente as linhas
LPDV.PTL e LPTL.REE. Assinalou-se ainda que a sul e oeste da área de estudo existe uma maior
concentração de aglomerados urbanos, prevendo-se por isso que linhas vindas dessa direção (LPTL.VNF)
serão menos impactantes sobre as aves, uma vez que atravessarão áreas menos interessantes para este
grupo faunístico.

B.4. Socioeconomia
Fase de construção
Os principais impactes socioeconómicos estão associados à fase de construção e exploração do projeto
em análise, nomeadamente ao nível do mercado de trabalho, da dinâmica populacional e da economia
local e regional.
Os impactes negativos ocorrerem durante a fase de construção da Subestação, sobre as zonas com
ocupação urbana, com eventuais perturbações, particularmente no que se refere à circulação de
maquinaria e veículos afetos à obra e movimentações de terras (traduzindo-se na degradação pontual do
ar e emissão de ruído), afetando temporariamente a qualidade de vida das populações locais.
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As atividades de construção da Subestação poderão ainda causar alguma perturbação nas comunidades
envolventes com a ocupação de propriedades privadas, que pode causar prejuízos económicos reais ou
ser recebido de forma negativa pelos respetivos proprietários.
No entanto este impacte negativo poderá ser pouco significativo pelo facto de a REN, S.A. vir a adquirir
ao proprietário os terrenos que pretende ocupar.
Poderão ocorrer impactes positivos locais ao nível da potencial geração de emprego na obra e
decorrentes da presença de trabalhadores, introduzindo alguma dinâmica económica nas povoações
envolventes. Estes impactes, embora positivos, terão um caráter temporário e uma incidência muito local
e, consequentemente, poderão ser pouco significativos.
A localização da Subestação, teve como um dos critérios evitar o atravessamento das zonas urbanas e
urbanizáveis identificadas em PDM, acautelar os principais impactes negativos do projeto na componente
social.
Fase de exploração
Relativamente ao Ambiente Social, durante a fase de exploração da Subestação, poderão verificar-se
impactes positivos decorrentes do caráter permanente do projeto, que consistem na maior eficácia e
qualidade nos serviços de fornecimento de energia.
A integração de montantes consideráveis de energias de origem renovável, no estabelecimento de
condições para o funcionamento dos mercados e no reforço da alimentação da Rede Nacional de
Distribuição, constituem fatores que se farão sentir de forma indireta sobre o crescimento económico da
região.
Contudo poderão ocorrer impactes negativos indiretos sobre a população local, associada a efeitos
"intangíveis" associados à presença da Subestação. Tais efeitos são dificilmente quantificáveis não
devendo, no entanto, deixar de ser tomados em consideração como "reais" para quem os vive.
No entanto estes efeitos serão minimizados pelo afastamento da implantação da Subestação,
relativamente às zonas habitadas mais próximas, bem como a correta integração paisagística da
infraestrutura, que promoverá a diluição dessa perceção.
Para além de que a REN se compromete a cumprir as recomendações em vigor na União Europeia no que
se refere aos níveis de exposição permanente do público à radiação eletromagnética.
Fase de desativação
Não está prevista a desativação da subestação dentro do prazo de concessão da REN, S.A.
No entanto, caso venha a ocorrer, está prevista a ocupação dos terrenos para outros fins com outra
rentabilidade com impactes positivos associados à libertação dos terrenos.

C.

Medidas de minimização
C.1. Uso do Solo e Ordenamento do Território

O EIA indica as seguintes medidas de minimização comuns aos fatores Uso do Solo e Ordenamento do
Território:
•

Rever e implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) (apresentado no Volume 5
do EIA), onde se inclui o planeamento da execução de todos os elementos das obras e a
identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar na fase da execução
das mesmas, e respetiva calendarização. O PAA deverá ser revisto em fase prévia à obra de
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forma a incluir as medidas de minimização determinadas pela emissão da Declaração de Impacte
Ambiental (Medida M3);
•

Rever e implementar o Plano de Emergência Ambiental (PEA) (apresentado no Volume 6), que
deve prever os meios de atuação em casos de derrames e de outras situações que possam
causar a poluição ou degradação do meio envolvente. Este Plano deverá ser implementado
durante a fase de construção (M4);

•

Rever e implementar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
(PPGRCD) (apresentado no Volume 7), onde se encontra definido o destino final mais adequado
para os diferentes tipos de resíduos suscetíveis de virem a ser produzidos durante a fase de
construção (M5);

•

Realizar Formação Ambiental, com vista à sensibilização ambiental dos trabalhadores e
encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar
impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e
cuidados a ter no decurso dos trabalhos. As ações de formação e sensibilização devem englobar,
pelo menos, os seguintes temas (M6):
a) Conhecimento, proteção e preservação dos valores ambientais e sociais existentes, bem
como das áreas envolventes e respetivos usos;
b) Impactes ambientais associados às principais atividades a desenvolver na obra e respetivas
boas práticas ambientais a adotar;
c) Regras e procedimentos a assegurar na gestão dos resíduos da obra;
d) Plano de Emergência Ambiental - comportamentos preventivos e procedimentos a adotar
em caso de acidente;
e) Regras de circulação rodoviária junto de recetores sensíveis;
f) Conhecimento das espécies invasoras e regras para evitar a sua disseminação.

•

Os estaleiros de obra deverão localizar-se preferencialmente em locais já usados para o mesmo
fim ou em locais artificializados ou de solos degradados e de reduzido coberto vegetal (M7);

•

No caso de não ser possível utilizar áreas degradadas ou artificializadas, importará selecionar
locais que obedeçam às seguintes restrições:
−

−

Os estaleiros deverão, ainda, ser localizados preferencialmente em locais de declive
reduzido e com acesso próximo, para evitar, tanto quanto possível, movimentações de
terras e abertura de acessos;
Recomenda-se que os estaleiros não sejam implantados nas seguintes situações:
Nas proximidades das principais linhas de água (os estaleiros não deverão ser
instalados a menos de 10m de linhas de água e em leitos de cheia);
Nos locais de maior sensibilidade da paisagem, onde seja necessário procederem à
destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e paisagístico;
Na Área de Maior Relevância Ecológica identificada;
Em zonas que requeiram o abate de árvores com potencial conservacionista;
Em áreas de ocupação agrícola;
Em terrenos classificados como RAN ou REN;
Na proximidade de zonas habitadas;
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•

A localização dos estaleiros e os locais de depósito temporário de terras de empréstimo ou
resultantes das escavações decorrentes das atividades de construção da subestação não devem
afetar os seguintes biótopos: Linha de água, Matos (sempre que possível) e Bosque de folhosas;

•

As limpezas de vegetação para instalação de estaleiros devem restringir-se ao mínimo possível
(M8);

•

Considerando o previsível volume de terras excedentárias a produzir em resultado das
movimentações de terras, recomenda-se que os depósitos temporários de terras não sejam
implantados em locais onde se verifique qualquer uma das restrições apresentadas para a
implantação de estaleiros (M10);

•

As áreas de estaleiros de obras e de parques de materiais deverão ser convenientemente
vedadas (M9);

•

Dever-se-á considerar a construção, na plataforma dos vários estaleiros, de uma rede de
drenagem periférica constituída por valas de drenagem, que deverão ser revestidas se o declive
das valas exceder 2%. A descarga da rede de drenagem pluvial periférica será feita para as linhas
de água existentes (M10);

•

Em matéria de transporte de materiais/substâncias de/para os estaleiros, recomenda-se a adoção
pelo empreiteiro das seguintes medidas, aplicáveis (M13):
−
−
−

−
•

Proceder à sinalização adequada do acesso à obra (M13.1);
Assegurar as acessibilidades da população a terrenos e caminhos (M13.2);
A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública
deverá obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de
terras e lamas pelos rodados dos veículos (M13.3);
Transportar os materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos
adequados, com a carga coberta (M13.4).

No que se refere à subestação (M14):
−

−

−

−

−

Providenciar um destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes dos
estaleiros. As águas residuais produzidas serão, assim, ligadas ao sistema municipal
existente ou, em alternativa, serão recolhidas em tanques ou fossas estanques e,
posteriormente, reencaminhadas para destino final adequado. Em alternativa podem ser
utilizados WC químicos, cuja limpeza é assegurada por empresa especializada (M14.1);
A manipulação de produtos químicos deve sempre ser efetuada de modo a minimizar o
risco de derrame para o solo, sobre bacias de retenção de capacidade adequada, e numa
área coberta, ventilada e protegida da intempérie de forma a prevenir a geração de
águas residuais contaminadas e de acordo com a ET-003 (M14.2);
Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deverá proceder-se à
recolha do solo contaminado e proceder à sua gestão em conformidade com a
Especificação Técnica da REN, SA (M14.3);
A lavagem de betoneiras deverá ser feita na central de betonagem; a descarga das águas
resultantes da limpeza das betoneiras deverá ser efetuada em locais destinados para o
efeito; se absolutamente necessário, após betonagem, poderá proceder-se à lavagem de
resíduos de betão das calhas das autobetoneiras em bacia de retenção devidamente
impermeabilizada e sinalizada para o efeito (M14.4);
A deposição de terras no caso da subestação far-se-á em área definida, anexa à
plataforma da subestação, para modelação de terrenos no exterior da instalação (M14.5).
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−

•

Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a
acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da
circulação de veículos e de equipamentos de obra (M14.6);

Após a conclusão da obra, proceder-se-á à desativação dos estaleiros, acessos sem utilização
posterior, áreas de circulação e das áreas de deposição temporária de materiais, devendo
assegurar (M15):
−

−

−

−

Desativação total da área afeta à obra, removendo todos os equipamentos, maquinaria
de apoio e materiais produzidos e armazenados nas áreas afetas aos estaleiros e à obra
propriamente dita (M15.1);
Reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços
existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra
(M15.2);
Revolvimento dos solos e áreas temporariamente utilizadas durante a obra de modo a
descompactá-los e arejá-los, reconstituindo assim, na medida do possível, a sua estrutura
de equilíbrio (M15.3);
Remoção de todos os materiais e limpeza geral do terreno (M15.4);

•

A área de intervenção deve restringir-se ao estritamente necessário e ser devidamente balizada,
devendo ser salvaguardados todos os exemplares arbóreos e arbustivos que não perturbem a
execução da obra, sinalizando-os quando próximos de áreas intervencionadas (M17);

•

Proceder à decapagem e armazenamento da terra vegetal, possuidora do banco de sementes das
espécies autóctones, para posterior aplicação - recobrimento dos taludes ou espalhamento no
terreno (M18);

•

Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de forma
a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a
erosão hídrica e o transporte sólido (M19);

•

Como medida geral, aplicável a toda a obra, deve-se garantir o acompanhamento arqueológico
de todas operações que impliquem revolvimento do solo, como sejam desmatações, decapagens,
escavações para abertura de caboucos, etc. (M20);

•

Na fase de construção, na zona do estaleiro e nas zonas adjacentes à obra:

•

Procede-se à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e
ventosos, nas frentes de obra e acessos utilizados pelos diversos veículos, que sejam fonte
significativa de poeiras (M21);

•

Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de
forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões
gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às
normas relativas à emissão de ruído (M22).

No que concerne ao fator Ordenamento do Território, considerando-se que o projeto prevê a alteração do
traçado e substituição parcial de um leito de curso de água que constitui sistema da REN de Ponte de
Lima, através de vala a céu aberto, solução que deverá ser validada especificamente em sede de
Recursos Hídricos, pela tutela respetiva, no que se refere ao Regime Jurídico da REN, estará em causa
uma correção da carta da REN de Ponte de Lima, cuja promoção se recomenda ser incluída nas medidas
de minimização.
Considerando ainda a fundamentação que foi apresentada para a implementação de pavimento
impermeável (betuminoso) a abrir em solo REN integrado em áreas estratégicas de infiltração e de
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proteção e recarga de aquíferos, sendo uma solução que não vai de encontro aos objetivos de proteção
ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN, a opção
por um revestimento semipermeável (paralelo de granito) constituiria uma solução ajustada quer aos
valores naturais presentes, quer ao uso previsto para o acesso.

C.2. Sistemas Ecológicos
Em Aditamento foram reapresentadas as medidas de minimização constantes do PAA e com as quais se
concorda e elencadas novas medidas de minimização, de carácter genérico.

C.3. Socioeconomia
Fase de construção
Previsão de um plano com a localização precisa dos estaleiros e das acessibilidades à obra.
Fase de exploração
Cumprimento dos níveis admissíveis previsto por lei, de exposição permanente do público à radiação
eletromagnética. Cumprimento e atualização das recomendações em vigor na União Europeia ou que
venham a vigorar durante a exploração.
Fase de desativação
Caso venha a ocorrer a desativação e abandono dos terrenos deverá ser reposto ou estar previsto o
aproveitamento dos mesmos, para benefício da população.
44

D.

Conclusão

Pelo exposto, e no âmbito dos fatores Uso do Solo, Ordenamento do Território, Ecologia e
Socioeconomia, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável à concretização do projeto da
Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV, condicionado ao seguinte:
•

•

À pronúncia favorável da entidade competente sobre a alteração ao leito de curso de água e que
sejam integradas nas medidas de minimização a promoção da correção da carta da REN
concelhia e a adoção de uma solução de pavimento semipermeável (paralelo de granito) no
acesso a abrir em solo REN integrado em áreas estratégicas de infiltração e de proteção e
recarga de aquíferos.
No âmbito dos Sistemas Ecológicos
Apresentação em fase prévia ao licenciamento de:
− Informação atualizada à data sobre o Plano de Ação para a Conservação do Lobo-Ibérico
(PACLOBO), no que respeita à área de estudo;
− Estudo prévio de avaliação de impactes na avifauna e nos quirópteros decorrentes da futura
ligação das linhas elétricas à Subestação (linha LPDV.PTL, linha LPTL.VNF e linha LPTL.REE);
− Plano de controlo/erradicação das espécies exóticas invasoras identificadas, preconizado no
EIA para a área do projeto, devidamente detalhado;
− Apresentação das medidas compensatórias respeitantes aos sobreiros eventualmente
afetados;
Cumprimento das medidas de minimização propostas no EIA para o fator e das medidas de
minimização de âmbito geral e respeitantes a outros fatores, aplicáveis a este.
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•

6.4.

No âmbito Socioeconómico, apresentação previamente ao início da obra de um plano com a
localização precisa dos estaleiros e de acessibilidades à obra.

AMBIENTE SONORO

No que se refere às características do projeto especificamente relacionadas com o fator Ambiente Sonoro,
salienta-se o efeito de coroa que consiste na ocorrência de descargas intermitentes no seio do ar
ionizado, provocado pela presença de campo elétrico intenso na vizinhança dos condutores de alta
tensão, e o ruído associado ao funcionamento das unidades de transformação que apresenta
componentes tonais em frequências múltiplas da frequência nominal da rede (50 Hz).
Foi elaborado um Estudo de Condicionamento Acústico (ECA) específico para esta subestação.
São devidamente elencadas as atividades ruidosas associadas às diferentes fases do projeto.

A.

Enquadramento legal

O Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro) é o instrumento legal
subjacente à avaliação de impactes realizada.
Conforme mencionado no EIA:

O projeto em avaliação integra-se no atual RGR (art.º 13.º, articulado com o art.º 21.º), onde se
refere que todas as atividades ou projetos sujeitos a avaliação de impacte ambiental devem ser
sujeitos à apreciação do cumprimento do estabelecido no RGR e, consequentemente, sujeitos ao
respeito pelos limites de ruído definidos, quer no que se refere aos limites de incomodidade sonora,
quer aos limites de exposição sonora.
Por outro lado, o projeto, para além da fase de exploração, envolve uma fase de construção, a qual
é, de acordo com este documento legal, entendida como atividade ruidosa temporária, sendo esta
proibida na proximidade de: a) edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias
úteis entre as 20 e 8 horas; b) escolas, durante o respetivo horário de funcionamento; c) hospitais
ou estabelecimentos similares (art.º 14), havendo também limitações para os equipamentos
envolvidos nas atividades de construção, objeto de legislação específica.
Atendendo aos períodos de apreciação definidos no RGR (diurno [7-20h], entardecer [20-23h] e noturno
[23-7h]), toda a avaliação foi desenvolvida nesse pressuposto.
Salientam, ainda, que:

(…) é ainda de considerar o período de referência estabelecido para atividades ruidosas temporárias,
nas quais se enquadra a fase de construção do Projeto (art.º 14.º): “Período diurno, das 8 às 20
horas e período noturno, das 20 às 8 horas, em dias úteis. Aos Sábados, Domingos e Feriados é
proibida a execução de obras de construção civil, ou atividades ruidosas temporárias”
Em relação à classificação como Zona Mista ou como Zona Sensível referem:

Para o concelho onde se implanta o projeto em estudo, a Câmara Municipal de Ponte de Lima
publicou em 2010, cartografia relativa à caracterização acústica do município, contudo não foi
possível encontrar o respetivo zonamento acústico, pelo que, para efeitos de verificação dos valores
limites de exposição sonora, e dado que a subestação é uma instalação considerada industrial,
tomou-se como mais adequado, a qualificação como “zona Mista”, na elaboração do ECA.
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Não se considerou ser esta uma opção adequada, uma vez que a classificação acústica não depende da
instalação que a REN pretende edificar, mas de uma opção do Município de Ponte de Lima. Assim sendo e
na falta de outros elementos, considerou-se que o mais adequado seria a consideração de uma
classificação como Zona Sensível, atendendo ao tipo de recetores existentes – recetores sensíveis. Tal
entendimento foi acolhido e o documento correspondente (ECA) alterado em conformidade.

B.

Caracterização da situação de referência

Com base na informação cartográfica existente e no trabalho de campo efetuado foram identificados num
raio de 600 m da futura subestação, 24 recetores sensíveis, representados na Figura 4. Como se pode
constatar estão sensivelmente agrupados em 4 núcleos, tendo-se optado pela seleção de 1 recetor
sensível, em cada núcleo, como ponto de referência dos mesmos: pontos A, B, C e D.
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Figura 4 – Localização dos recetores sensíveis na envolvente da futura Subestação de Ponte de Lima
(SEPL) a 400/150 kV, incluindo a identificação dos pontos representativos dos mesmos.
[Fonte: Aditamento ao EIA da "Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV", 2020]

Como mencionado, as medições de caracterização da situação atual foram realizadas no âmbito do
Estudo de Condicionamento Acústico e tiveram lugar, presumivelmente, em junho de 2019, para os
períodos diurno, do entardecer e noturno. Os resultados dessa campanha estão patentes no Quadro 1.
Como se pode depreender, os resultados encontrados são compatíveis com a classificação como zona
sensível.
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Quadro 1 – Resultados da campanha de caracterização da situação atual,
nos pontos de referência selecionados.
[Fonte: EIA da "Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV", 2020]
Pontos de
Medição
A
B
C
D

C.

Ld
(7h-20h)
38,8
38,9
39,7
37,4

Níveis de sonoros, LAeq,t
Le
Ln
(20h-23h)
(23h-7h)
36,4
34,8
36,1
35,0
33,5
31,8
36,7
34,7

Lden
42,0
42,1
40,4
41,7

Identificação e avaliação de impactes

O EIA, em traços largos, descreve as ações e atividades com potenciais impactes, incluindo ao nível do
Ambiente Sonoro.
C.1.

Fase de construção

É facultada uma avaliação qualitativa sumária dos impactes na fase de construção, atendendo aos
equipamentos cuja utilização será mais provável. Assim, até uma distância de cerca de 100 m espera-se
que possam ocorrer impactes nos recetores sensíveis mais próximos. Concorda-se com a avaliação
integrada no EIA, quando se refere:

Concluindo, no caso dos recetores sensíveis situados a maior proximidade do local em obra, não se
prevê uma perturbação temporária significativa do ambiente sonoro característico, devido às obras
de construção civil e ao funcionamento de equipamentos com níveis sonoros superiores ao ambiente
característico do local, prevendo-se a ocorrência de impactes negativos, localizados, certos,
temporários, de magnitude baixa, e de baixo significado, atendendo à emissão de níveis sonoros
superiores ao característico destes locais.
Face à previsível ocorrência de impactes negativos, considera-se necessária a aplicação de medidas
de minimização ao nível do ambiente sonoro para a fase de construção (…)

C.2.

Fase de exploração

Nesta fase é produzido ruído nos transformadores de potência a partir de duas fontes principais: a
vibração das placas dos núcleos, decorrente da geração de campos eletromagnéticos intensos, e o
funcionamento dos ventiladores destinados a favorecer a dissipação do calor e assegurar condições de
funcionamento adequadas para os transformadores. Cumulativamente, foram consideradas as emissões
sonoras advindas das linhas que se irão ligar a esta subestação.
A avaliação incidiu nos 4 pontos de referência selecionados para os quais se estimou a influência dos
equipamentos que serão instalados na subestação, assim como das linhas de muito alta tensão.
No Estudo de Condicionamento Acústico são apresentados os resultados para as diferentes configurações
da futura subestação, a saber:
•
•
•

Configuração inicial: sem e com ventilação forçada;
Configuração final: sem e com ventilação forçada;
Configuração final com a implementação de medidas de condicionamento: sem e com ventilação
forçada.

Para efeitos da presente apreciação, apenas serão consideradas as situações associadas à configuração
final. Como base de informação sobre a emissão sonora dos equipamentos utilizaram-se os que se
resumem no Quadro 2.
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Quadro 2 - Valores máximos admissíveis de emissão sonora dos equipamentos a utilizar.
Adaptado do ECA, 2020
Transformadores
ATR1 (450 MVA)
ATR2 (450 MVA)
ATR3 (450 MVA)
Reactância Shunt
RS1 (400kV,150MVAr)
RS1 (400kV,150MVAr) com medidas de condicionamento

Sem Ventilação
70 (a)
70 (a)
70 (a)
Sem Ventilação
80 (b)
55 (b)

Com Ventilação
72 (a)
72 (a)
72 (a)
Com Ventilação
80 (b)
66 (b)

(a) Emissões sonoras definidas nos documentos fornecidos pela REN:
- “Especificação Técnica – Equipamento de Alta Tensão – Autotransformadores de Potência – ET-EQAT-AT001, Revisão: Q”, de
junho de 2016; Para a situação com ventilação foi considerado o funcionamento de 40 motoventiladores, em que o ruído
próprio de cada um não ultrapassa 50 dB(A);
(b) Emissões sonoras definidas nos documentos fornecidos pela REN:
- “Especificação Técnica – Equipamento de Alta Tensão – Reactâncias Shunt de 400 kV, 220 kV e 150 kV – ET-EQATRS001,
Revisão: J”, de dezembro de 2018. Para a situação com ventilação foi considerado o funcionamento de 40 motoventiladores, em
que o ruído próprio de cada um não ultrapassa 50 dB(A).

Da análise realizada concluiu-se que nos recetores sensíveis considerados representativos, a contribuição
da subestação (ruído particular) seria a indicada no Quadro 3.

Quadro 3 – Resumo das estimativas de ruído particular, para a configuração final,
sem e com a adoção de medidas de condicionamento.
Ponto de avaliação
A
B
C
C
Valores prospetivados do Ruído Particular da subestação, na configuração
43
39
39
39
final com ventilação forçada
Valores prospetivados do Ruído Particular da subestação, na configuração
36
34
36
32
final com ventilação forçada e medidas de condicionamento
Nota: em todos os pontos de avaliação terá de ser considerada a componente tonal para determinação do nível de avaliação
na aplicação do critério de incomodidade.

Atendendo à função desta subestação, além do ruído emitido pelos equipamentos nela incluídos, é ainda
necessário contabilizar a influência do ruído emitido pelas diversas linhas que aí se vão ligar. No Quadro 4
são elencadas as linhas associadas, os pontos de referência, para os quais se fizeram as simulações, e as
distâncias a que estes pontos se localizam de cada uma das linhas.

Quadro 4 – Condições de determinação dos impactes cumulativos decorrentes da coexistência da
Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV e das linhas atuais e futuras associadas à mesma.
[Fonte: Aditamento ao EIA da "Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV", 2020]
Pontos de
medição
A

Corredor em Estudo da Linha
Ponte de Lima – Espanha
[LPTL.REE]
Localizado no interior do
corredor (considerada uma
distância mínima de 25m)

Linha Pedralva – Ponte de Lima
[LPDV.PTL]

Linha Ponte de Lima - Vila Nova de Famalicão
[LPTL.VNF]

511 m

265 m

676 m

483 m

B

381 m

C

245 m

272 m

355 m

D

28 m

424 m

554 m
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Os impactes cumulativos identificados para a fase de exploração, determinados nas condições indicadas
no Quadro 4, contemplaram, inicialmente uma situação sem a consideração de qualquer medida de
minimização e, posteriormente, perante os resultados obtidos, uma segunda simulação com a adoção de
medidas de minimização em equipamentos da subestação.
Os resultados dessas simulações permitem avaliar o cumprimento legal da futura Subestação de Ponte de
Lima e das linhas associadas a 400 kV, tanto em relação ao valor limite de exposição, como ao Critério de
Incomodidade.
Salienta-se que para observar o cumprimento do Critério de Incomodidade foi necessário contemplar a
influência das componentes tonais, características deste tipo de instalações.
Nos quadros que a seguir se apresentam resumem-se os resultados obtidos nas seguintes situações:
•

•

•
•

Quadro 5 – dedicado à avaliação do cumprimento do Valor Limite de Exposição, numa situação
‘corrente’ de implantação de subestações, que não considera a adoção de medidas de
minimização;
Quadro 6 - dedicado à avaliação do cumprimento do Critério de Incomodidade, numa situação
‘corrente’ de implantação de subestações, que não considera a adoção de medidas de
minimização;
Quadro 7 - dedicado à avaliação do cumprimento do Valor Limite de Exposição, numa situação
que contempla a adoção de medidas de minimização;
Quadro 8 - dedicado à avaliação do cumprimento do Critério de Incomodidade, numa situação
que contempla a adoção de medidas de minimização.

A coloração verde claro, nalgumas células do Quadro 5 e no Quadro 7 assinala o cumprimento do valor
limite de exposição, independentemente da classificação adotada pelos municípios. Como se constata, os
valores estimados são sempre inferiores aos limites associados a Zonas Sensíveis [Lden < 55 dB(A) e Ln
< 45 dB(A)].
A coloração laranja, nalgumas células do Quadro 6 e do Quadro 8 representa a aplicabilidade do Critério
de Incomodidade, uma vez que o ruído ambiente é superior a 45 dB(A).
Como se constata, antes da adoção das medidas de minimização e na situação de configuração final, não
era cumprido o Critério de Incomodidade nas seguintes condições:
•
•

Em todos os pontos para o período diurno;
No ponto A, para todos os períodos do dia.

Para esta configuração final, considerando que a reactância shunt a instalar terá ‘medidas de
condicionamento’ que determinam um nível de emissão sonora com ventilação não superior a 66 dB(A),
pode-se constatar que todas as condicionantes legais impostas pelo RGR serão cumpridas na fase de
exploração.
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23.9 23.9 23.9 30.2

26.1 26.1 26.1 32.4

24.6 24.6 24.6 30.9

33.9

Le

Ln

Lden

26.9 26.9 26.9 33.2

29.1 29.1 29.1 35.4

24.6 24.6 24.6 30.9

26.0 26.0 26.0 32.3

Lden Ld

37.4 36.7 34.7 41.7

D

Le

Ln

Lden Ld

Ruído particular
Le

Ln

Le

Ln

39.0 39.0 39.0 45.3 44.3 44.0 43.4 49.9

39.0 39.0 39.0 45.3 45.4 43.1 42.8 49.5

39.0 39.0 39.0 45.3 45.0 43.8 43.5 50.0

36.6 36.0 36.6 42.9

27.3 27.3 27.3 33.6

25.2 25.2 25.2 31.5

36.9 36.9 36.9 43.2

Minho Norte (cenário +
desfavorável)

Le

Lden

42.7 42.4 42.1 48.5

42.8 40.8 40.5 47.2

44.8

43.4

44.0

47.4

Le

Lden

44.3 50.8

43.1 49.9

43.6 50.2

47.1 53.6

Ln

5.9
7.7

D

8.1

9.9

7.9

6.2

B

9.6

11.3

8.6

12.3

Critério de Incomodidade

45.1

45.6

45.1

47.8

Ld

Ruído ambiente futuro
total – CUMULATIVO,
incluindo tonalidade

C
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Lden
42.2 41.1 40.8 47.3

11.0

26.9 26.9 26.9 33.2 36.6 36.0 36.6 42.9

29.1 29.1 29.1 35.4 27.3 27.3 27.3 33.6

24.6 24.6 24.6 30.9 25.2 25.2 25.2 31.5

26.0 26.0 26.0 32.3 36.9 36.9 36.9 43.2

Ln

Minho Norte (cenário +
desfavorável)

Ln

45.2 44.8 44.6 51.0

Ld

Ruído ambiente futuro
total - CUMULATIVO

9.0

23.9 23.9 23.9 30.2

26.1 26.1 26.1 32.4

24.6 24.6 24.6 30.9

Le

Pedralva - Ponte de
Lima

Ruído particular linhas

Lden Ld

Ponte de Lima - Vila
Nova de Famalicão

Lden Ld

Ruído ambiente
futuro SE, incluindo a
componente tonal

Subestação

Adaptado dos Elementos Complementares ao EIA, 2020.

Período em que é aplicável o Critério de Incomodidade, Leq > 45,0 dB(A)

39.7 33.5 31.8 40.4

C

A

Ln

43.0 43.0 43.0 49.3 47.4 46.9 46.6 53.0 27.6 27.6 27.6 33.9

Lden Ld

38.9 36.1 35.0 42.1

Ln

38.8 36.4 34.8 42.0

Le

B

Ld

Ruído ambiente atual

A

Pontos

Le

Pedralva - Ponte de Lima

Ruído particular linhas

Quadro 6 - Resultado da avaliação do cumprimento do Critério de Incomodidade, sem a consideração de medidas de minimização.

39.0 39.0 39.0 45.3 41.3 41.0 40.4 46.9

39.0 39.0 39.0 45.3 42.4 40.1 39.8 46.5

Lden Ld

37.4 36.7 34.7 41.7

Ln

39.7 33.5 31.8 40.4

Le

C

Lden Ld

D

Ln

39.0 39.0 39.0 45.3 42.0 40.8 40.5 47.0

Le

Ponte de Lima - Vila
Nova de Famalicão

43.0 43.0 43.0 49.3 44.4 43.9 43.6 50.0 27.6 27.6 27.6

Lden Ld

38.9 36.1 35.0 42.1

Ln

B

Le

Ruído ambiente
futuro SE

38.8 36.4 34.8 42.0

Ld

Ruído particular

Subestação

A

Pontos

Ruído ambiente atual

Adaptado dos Elementos Complementares ao EIA, 2020.

Quadro 5 – Resultado da avaliação do cumprimento do Valor Limite de Exposição, sem a consideração de medidas de minimização.
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Lden Ld

Le

Ln

38.5 38.0 36.6 43.3

41.2 37.9 37.4 44.5

40.1 38.2 37.5 44.3

23.9 23.9 23.9 30.2

26.1 26.1 26.1 32.4

24.6 24.6 24.6 30.9

33.9

Le

Ln

Lden

26.9 26.9 26.9 33.2

29.1 29.1 29.1 35.4

24.6 24.6 24.6 30.9

26.0 26.0 26.0 32.3

Lden Ld

Pedralva - Ponte de Lima

36.6 36.0 36.6 42.9

27.3 27.3 27.3 33.6

25.2 25.2 25.2 31.5

36.9 36.9 36.9 43.2

Minho Norte (cenário +
desfavorável)

Le

Ln

Lden Ld

Le

Ln

40.9 40.4 39.9 46.4

Lden

42.4

41.5

41.5

43.5

8.0
5.7

5.5

D
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5.4

A

Lden

41.6 48.1

41.0 48.0

40.9 47.6

43.0 49.6

Ln

6.9

9.2

5.9

8.2

Critério de Incomodidade

42.9

44.5

43.3

44.6

Le

4.8

26.9 26.9 26.9 33.2 36.6 36.0 36.6 42.9

29.1 29.1 29.1 35.4 27.3 27.3 27.3 33.6

24.6 24.6 24.6 30.9 25.2 25.2 25.2 31.5

Ld

4.4

23.9 23.9 23.9 30.2

26.1 26.1 26.1 32.4

24.6 24.6 24.6 30.9

Ln

Ruído ambiente futuro
total – CUMULATIVO,
incluindo tonalidade

B

32.0 32.0 32.0 38.3 41.5 41.0 39.6 46.3

36.0 36.0 36.0 42.3 44.2 40.9 40.4 47.5

34.0 34.0 34.0 40.3 43.1 41.2 40.5 47.3

Le

Minho Norte (cenário +
desfavorável)

26.0 26.0 26.0 32.3 36.9 36.9 36.9 43.2

Lden Ld

Pedralva - Ponte de
Lima

Lden

41.8 39.0 38.6 45.5

C

37.4 36.7 34.7 41.7

D

Lden Ld

Ponte de Lima - Vila
Nova de Famalicão

Ruído particular linhas

Ln

40.5 38.7 38.2 44.9

7.1

39.7 33.5 31.8 40.4

C

Ln

Ruído ambiente
futuro SE, incluindo a
componente tonal

36.0 36.0 36.0 42.3 43.6 42.2 41.5 48.2 27.6 27.6 27.6 33.9

Le

Ruído particular,
incluindo MM

Subestação
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Le

42.4 41.5 41.1 47.6

Ld

Ruído ambiente futuro
total - CUMULATIVO

5.8

38.9 36.1 35.0 42.1

Lden Ld

38.8 36.4 34.8 42.0

Ln

B

Le

Ruído ambiente atual

Ld

Ln

Ponte de Lima - Vila
Nova de Famalicão

40.6 39.2 38.5 45.2 27.6 27.6 27.6

Le

Ruído ambiente
futuro SE

Ruído particular linhas

Quadro 8 - Resultado da avaliação do cumprimento do Critério de Incomodidade, com a adoção de medidas de minimização.

A

Pontos

37.4 36.7 34.7 41.7 32.0 32.0 32.0
38.3

42.3

39.7 33.5 31.8 40.4 36.0 36.0 36.0

42.3

Lden Ld

C

Ln

D

Le

40.3

Lden Ld

38.9 36.1 35.0 42.1 34.0 34.0 34.0

Ln

B

Le

38.8 36.4 34.8 42.0 36.0 36.0 36.0

Ld

Ruído particular,
incluindo MM

Subestação

A

Pontos

Ruído ambiente atual

Adaptado dos Elementos Complementares ao EIA, 2020.

Quadro 7 – Resultado da avaliação do cumprimento do Valor Limite de Exposição, com a adoção de medidas de minimização.
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D.

Medidas de minimização e Plano de Acompanhamento Ambiental
D.1.

Medidas de minimização

Genericamente, concorda-se com a formulação das medidas propostas pelo proponente, sem, contudo,
se deixar de salientar, reformular ou complementar algumas, incluindo as indicadas no documento de
orientação da APA “Medidas de Minimização Gerais para a Fase de Construção”.
De salientar que o resultado da análise abaixo efetuada, referente ao Plano de Acompanhamento
Ambiental, deve ser tido em consideração no âmbito das medidas de minimização a implementar.
Fase de construção
•

Maximizar a distância do estaleiro aos recetores sensíveis mais próximos e, se necessário,
implementar medidas minimizadoras de ruído.

•

Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o
menor ruído possível.

•

Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação
acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de
conservação/manutenção.

•

Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de
forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões
gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às
normas relativas à emissão de ruído.

•

Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se
restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.

•

Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e instalação de
sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os equipamentos mais
ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos limites estabelecidos no Regulamento Geral do
Ruído.
Fase de exploração

De acordo com os resultados indicados no EIA, Aditamento e Elementos Complementares, analisados e
adaptados no âmbito da presente apreciação e patentes nos quadros incluídos no ponto anterior,
referente à avaliação de impactes, constata-se que será necessária a adoção de medidas de minimização
eficazes para a fase de exploração. Concorda-se com as medidas propostas ao nível da Subestação que
se passam a enunciar:
•

Valores máximos admissíveis de emissão sonora dos equipamentos a utilizar.

No caso da reactância shunt, o equipamento a utilizar deverá incluir as adequadas
medidas de condicionamento que assegurem o cumprimento da emissão sonora
máxima indicada no

Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV
Projeto de execução

52

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3348

− Quadro 9.
− No caso dos motoventiladores, a emissão sonora máxima por equipamento não pode
ultrapassar os 50 dB(A) definidos no ECA e transcritos no
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− Quadro 9.
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Quadro 9 - Valores máximos admissíveis de emissão sonora dos equipamentos a utilizar.
Adaptado do ECA, 2020
Transformadores
ATR1 (450 MVA)
ATR2 (450 MVA)
ATR3 (450 MVA)
Reactância Shunt
RS1 (400kV,150MVAr)
RS1 (400kV,150MVAr) com medidas de condicionamento

Sem Ventilação
70(a)
70(a)
70(a)
Sem Ventilação
80(b)
55(b)

Com Ventilação
72(a)
72(a)
72(a)
Com Ventilação
80(b)
66(b)

(a) Emissões sonoras definidas nos documentos fornecidos pela REN:
- “Especificação Técnica – Equipamento de Alta Tensão – Autotransformadores de Potência – ET-EQAT-AT001, Revisão: Q”, de
junho de 2016; Para a situação com ventilação foi considerado o funcionamento de 40 motoventiladores, em que o ruído
próprio de cada um não ultrapassa 50 dB(A);
(b) Emissões sonoras definidas nos documentos fornecidos pela REN:
- “Especificação Técnica – Equipamento de Alta Tensão – Reactâncias Shunt de 400 kV, 220 kV e 150 kV – ET-EQATRS001,
Revisão: J”, de dezembro de 2018. Para a situação com ventilação foi considerado o funcionamento de 40 motoventiladores, em
que o ruído próprio de cada um não ultrapassa 50 dB(A).

D.2.

Plano de Acompanhamento Ambiental

O Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra constitui um documento de trabalho sistematizador e
aglomerante de todas as medidas de gestão ambiental que será utlizado por todos os intervenientes em
obra, onde se estabelecem os procedimentos a seguir quanto às questões ambientais relativas à obra,
incluindo o tipo de registo de ocorrências e os modelos de fichas e de relatórios que deverão dar corpo ao
acompanhamento ambiental do projeto.
São enunciadas as principais ações a empreender, as medidas de minimização a implementar e as
atividades a realizar no âmbito da Supervisão e Acompanhamento Ambiental.
É apresentada uma Matriz de Acompanhamento Ambiental, com diversas medidas de minimização,
elencadas de forma sequencial e sem relação específica com os fatores ambientais, que incluem
disposições relativas ao Ambiente Sonoro.
Em relação a esta Matriz, quanto ao Ambiente Sonoro e em fase prévia à construção, considera-se que
deverá ser executada uma campanha de caracterização em todos os recetores identificados no EIA,
acrescidos dos mencionados nesta apreciação, cuja caracterização anterior tenha mais de 2 anos em
relação ao início efetivo das operações de construção, conforme mencionado no Plano de Monitorização.
Das medidas enunciadas com relevância para o Ambiente Sonoro, salientam-se:
•

06.01 - Os trabalhos realizam-se em dias úteis e no período compreendido entre as 8 horas e as
20 horas.

•

06.02 - No caso dos trabalhos se prolongarem para além das 20 horas ou no caso de se
realizarem aos Sábados, Domingos e feriados, foi solicitada licença especial de ruído.

•

06.03 - Foi obtida a licença especial de ruído caso seja necessário o emprego de explosivos após
as 20h, aos fins de semana ou feriados.

•

06.04 - A utilização de explosivos foi previamente autorizada pela REN e respeita as condições
definidas nas cláusulas técnicas especiais.

•

06.05 - Os equipamentos a utilizar no exterior possuem certificado de conformidade acústica.

Deverá ser eliminada a medida 06.03, sendo apenas admissível a utilização de explosivos em dias úteis,
entre as 8h e as 18h, e interdita nos restantes períodos.
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Em relação à medida 06.02, no âmbito da solicitação da Licença Especial de Ruído deverá ser
apresentado um estudo específico que ateste o cumprimento dos limites estabelecidos na versão mais
atual do RGR.
No que respeita à legislação de Ambiente Sonoro, considera-se que o corpo legal também inclui a
respeitante à proteção dos trabalhadores, na versão mais atual, como:
•

•

E.

Decreto-Lei n.º 182/2006, de 6 de setembro, que transpõe para a ordem jurídica interna a
Diretiva 2003/10/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de fevereiro, relativa às
prescrições mínimas de segurança e de saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos
riscos devidos aos agentes físicos (ruído). Veio revogar o mencionado Decreto-Lei n.º 72/92, de
28 de abril;
Decreto-Lei n.º 46/2006, de 24 de fevereiro, que transpõe para a ordem jurídica nacional a
Diretiva 2002/44/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de junho, relativa às
prescrições mínimas de proteção da saúde e segurança dos trabalhadores em caso de exposição
aos riscos devidos a agentes físicos (vibrações).

Plano de monitorização

Em sede de Aditamento o proponente apresentou uma proposta de Plano de Monitorização do Ambiente
Sonoro que se transcreve e complementa no Quadro 10 e que deverá ser implementada nas fases de
construção e de exploração.

Quadro 10 – Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro.
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Adaptado do Aditamento ao EIA, 2020.
Parâmetros a monitorizar

Locais de monitorização

Frequência de monitorização

Ensaio

Fase de construção
LAeq por período do dia
(diurno,
entardecer,
noturno)
definidos no atual DecretoLei n.º 9/2007 de 17 de
janeiro, ou na versão que

Recetores Sensíveis mais Em momento anterior ao início Duração:
próximos,
conforme da fase de construção (se Nos pontos A, B, C, D a monitorização
assinalado na Figura 5.
ocorrer
um
desfasamento deverá ser feita em contínuo pelo menos

Ponto de controlo no
limite da propriedade da
SE, alinhado com a
esteja em vigor no Reactância Shunt, na
momento das referidas posição de propagação
monitorizações.
mais desfavorável.

superior a 2 anos entre
medições de caracterização
situação atual e o momento
realização das operações
construção)

as
da
de
de

durante 24h em dois dias distintos.
Oportunidade:
As medições deverão ser realizadas em
período de propagação favorável e em
período de propagação desfavorável
Normalização:
NP ISO 1996-1:2019
NP ISO 1996-2:2019
(ou normas em vigor
realização dos ensaios)

à

data

da

Fase de exploração
LAeq por período do dia
(diurno,
entardecer,
noturno)
definidos
no
atual
Decreto-Lei
n.º
9/2007 de 17 de janeiro,

Duração:
Nos pontos A, B, C e D a monitorização
deverá ser feita em contínuo pelo menos
durante 24h em dois dias distintos.
Sempre que seja colocado em Oportunidade:
exploração
um
novo As medições deverão ser realizadas em
equipamento ou uma nova período de propagação favorável e em
linha;
período de propagação desfavorável
Sempre
que
existam Normalização:
reclamações, no ponto de NP ISO 1996-1:2019
reclamação que passará a NP ISO 1996-2:2019
integrar
os
locais
de (ou normas em vigor à data da
realização dos ensaios)
monitorização

Recetores Sensíveis mais Após a fase de construção, com
próximos,
conforme a entrada em serviço da SE e
assinalado na Figura 5.
durante 2 anos após entrada
Ponto de controlo no em funcionamento;

limite da propriedade da
ou na versão que esteja SE, alinhado com a
em vigor no momento das Reactância Shunt, na
referidas monitorizações.
posição de propagação
mais desfavorável.
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Concorda-se com a posição do proponente manifestada na seguinte transcrição:

Este plano poderá ser revisto, em função da evolução da situação, nomeadamente se houver
queixas e reclamações.
Os resultados obtidos deverão ser confrontados com os valores estabelecidos no Regulamento
Geral de Ruído – RGR (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela
Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, e alterado pelo Decreto-lei n.º 278/2007,
de 1 de agosto) ou legislação equivalente, em vigor à data de realização dos ensaios. O relatório
deverá cumprir com o exposto no Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro,
integrando fichas de caracterização dos pontos de monitorização.
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Figura 5 – Localização dos recetores sensíveis a monitorizar.
[Fonte: Aditamento ao EIA da "Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV", 2020]
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F.

Conclusão

Atendendo ao exposto ao longo desta apreciação considera-se que em relação ao fator Ambiente Sonoro,
foram realizadas as adequadas avaliações por parte do proponente.
Da análise efetuada e no que concerne à fase de construção concluiu-se que, atendendo à proximidade
de alguns recetores sensíveis, tanto do projeto a construir como dos acessos que possibilitarão essa
construção, será provável que ocorram situações de incomodidade temporária. Para minimizar esse efeito
deverão ser cumpridas as medidas de minimização enunciadas no EIA, Aditamento e Elementos
Complementares. Dever-se-á zelar pelo cumprimento do Plano de Acompanhamento Ambiental e
Restrições à localização de estaleiros. No caso de ocorrerem operações de construção muito ruidosas
(como desmontes a fogo) estas decorrerão, exclusivamente, em período diurno e sempre após o devido
aviso à população. Além do cumprimento das medidas referidas nesta apreciação, deverão ser cumpridas
todas as indicações e medidas de minimização adicionais, mais restritivas, indicadas na Licença Especial
de Ruído que venha a ser solicitada e emitida.
A análise realizada para a fase de exploração, prendeu-se essencialmente com os recetores mais
próximos da subestação e das linhas atuais e futuras. Concluiu-se que não serão de esperar
incumprimentos legais, desde que adotadas as adequadas medidas de minimização, devidamente
elencadas.
Deverá ser implementado um Plano de Monitorização de Ambiente Sonoro nas condições acima
enunciadas.
Neste contexto, considera-se que, de acordo com a informação disponível, poderá ser emitido parecer
favorável ao projeto da Subestação de Ponte de Lima, a 400/150 KV, condicionado à implementação das
medidas de minimização acima expostas, bem como do plano de monitorização.

SAÚDE HUMANA

6.5

Pese embora tenha sido nomeada a Administração Regional de Saúde do Norte para integrar a Comissão
de Avaliação, e esta entidade tenha designado o seu representante, não foi recebido o parecer desta
entidade sobre o fator Saúde Humana.

6.6.
A.

PAISAGEM
Caracterização da situação de referência

A.1.

Análise Estrutural e Funcional da Paisagem

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação e
caracterização das Unidades Homogéneas, que a compõem. Em termos paisagísticos e de acordo com o
Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de
Cancela d'Abreu et al. (2004), a área de estudo a uma escala regional (macroescala) intersecta os
grandes Grupos de Unidades de Paisagem (macroestrutura): A – “Entre Douro e Minho”. Num segundo
nível hierárquico, surgem a Unidade de Paisagem: “Entre Lima e Cávado” (n.º 4). Transversalmente, e
num terceiro nível hierárquico, a estas Unidades foram delimitadas subunidades de paisagem com base
em critérios de ocupação do solo.
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A Subestação e o acesso dedicado inserem-se hierarquicamente no Grupo A de Unidades de Paisagem
“Entre Douro e Minho”, na Unidade de Paisagem “Entre Lima e Cávado” (n.º 4) e, por sua vez, na
Subunidade “Manchas florestais associados a zonas aplanadas”.

A.2.

Análise Visual da Paisagem

A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três parâmetros:
Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual, avaliados para um buffer de 3 km. No que
respeita a esta análise, a área de estudo, de acordo com a cartografia, define-se da seguinte forma:
•

Qualidade Visual da Paisagem (QVP) – a área de estudo caracteriza-se por se apresentar,
maioritariamente, inserida na classe de Qualidade Visual “Média”, representando cerca de 44%.
A classe está associada às áreas florestais e matos que ocorrem em zonas declivosas.
A classe de “Elevada” está associada ao mosaico agrícola que ocorre nas zonas mais aplanadas e
de vale, representando cerca de 34% da área de estudo.
A classe de “Baixa” representa cerca de 22% e está associada a áreas florestais que ocorrem em
zonas mais aplanadas.
O projeto e todas as suas componentes situam-se em área inserida na classe de Qualidade Visual
“Baixa”, ou seja, neste caso, em zona florestal.

•

Capacidade de Absorção Visual (CAV) - a área de estudo caracteriza-se por se apresentar,
maioritariamente, inserida na classe de Capacidade de Absorção Visual “Média”. Corresponde,
neste caso, às áreas mais planas e agrícolas e onde ocorre a maior concentração de povoamento,
embora a sua distribuição ocorra maioritariamente ao longo das vias. Apresenta grande
continuidade espacial e contornos relativamente recortados nas interfaces com as restantes duas
classes que surgem embebidas nesta classe, em particular as da classe “Elevada”.
A classe de “Elevada” surge relativamente fragmentada e de contornos recortados. A distribuição
desta classe faz-se por toda a área de estudo em áreas de várias dimensões, sendo algumas das
quais expressivas.
A classe de “Baixa” surge com pouca expressão e muito pouco fragmentada no contexto da área
de estudo. A distribuição espacial das áreas desta classe é pontual e as poucas áreas são de
pequena a reduzida dimensão e de contornos relativamente recortados.
O projeto e todas as suas componentes situam-se em área inserida na classe de Capacidade de
Absorção Visual “Média”.
Importa, contudo, salientar que as áreas que apresentam maior capacidade de absorção visual
absorvem o impacte visual, de alterações que possam ocorrer fundamentalmente ao nível do
solo, mas nem sempre se pode inferir o mesmo para perturbações que decorram acima da
superfície do solo e, consequentemente, para estruturas com maior desenvolvimento vertical,
como é o caso dos pórticos associados à Subestação em avaliação ou aos apoios das linhas
elétricas aéreas que a esta façam ligação, cuja altura é mais significativa. Igualmente não
significa que não há impacte visual ou que não há exposição a observadores ou povoações. No
cômputo geral, são áreas expostas a uma presença humana menos expressiva e representam a
situação de referência, em que as características do projeto não são consideradas.
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Sensibilidade Visual (SV) - a área de estudo caracteriza-se por se apresentar, maioritariamente,
inserida na classe de Sensibilidade Visual “Média”. Surge distribuída por toda a área de estudo,
em áreas estreitas, de limites muito recortados, com desenvolvimento longitudinal expressivo,
mas com continuidade/conetividade territorial.

•

A classe de “Elevada” surge distribuída por toda a área de estudo, em áreas relativamente
fragmentadas e de limites muito recortadas, umas de maior dimensão outras de menor ou
mesmo de reduzida dimensão, sem continuidade/conetividade territorial entre elas ou quando se
verifica é pontual.
A classe de “Baixa” surge distribuída por toda a área de estudo, em áreas relativamente
fragmentadas, umas de maior dimensão outras de menor ou mesmo de reduzida dimensão,
maioritariamente com continuidade/conectividade territorial entre elas ou quando não se verifica
é pontual.
O projeto e todas as suas componentes situam-se em área inserida na classe de Sensibilidade
Visual “Baixa”.

B.

Identificação e avaliação de impactes

A implantação de uma instalação desta natureza, assim como das suas estruturas (pórticos) e
infraestruturas (linhas) futuramente associadas, induz necessariamente a ocorrência de impactes
negativos na Paisagem. Genericamente, as ações infligidas refletem-se em alterações diretas/físicas do
território, isto é, sobre os seus valores/atributos - naturais, patrimoniais e culturais -, determinando
também um uso permanente e condicionado do solo, e indiretas, em termos visuais, com consequência
no aumento do nível de artificialização, na dinâmica e escala de referência desses locais, condicionando
assim negativamente a leitura da Paisagem.
Para a determinação e avaliação dos impactes visuais da intervenção, é considerada a bacia visual
potencial da componente “Subestação” apresentada no Aditamento. São considerados e avaliados os
impactes visuais que se fazem sentir sobre:
Observadores permanentes – edificado/habitações;
Observadores temporários - utentes das vias rodoviárias e outras;
Áreas que integram a classe de Qualidade Visual “Elevada” – integridade visual das referidas
classes.
A magnitude de ocorrência dos impactes, temporal e espacial, depende da intensidade e duração da
ação, ou seja, do grau de desorganização e destruição física dos valores em presença, geradores de
descontinuidade funcional e visual, bem como do grau de visibilidade existente para a área de
intervenção.
•
•
•

Os impactes far-se-ão sentir de forma distinta nas diferentes fases do projeto, sendo identificados os que
de seguida de referem:

B.1.

Fase de construção

Impactes estruturais
No caso do projeto em avaliação foram detetados impactes de natureza estrutural e funcional:
desflorestação, desmatação e alteração do relevo. São impactes associados às alterações que serão
impostas à área de implantação da Subestação:
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•

Remoção do coberto vegetal herbáceo e arbustivo - Desmatação
Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa magnitude e pouco
significativo.

•

Remoção do coberto vegetal arbóreo – Desflorestação
Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa magnitude e pouco
significativo.

•

Alteração da topografia
Impacte negativo, direto, certo, local, temporário a permanente, reversível a irreversível,
média magnitude e significativo.

Impactes visuais
Os impactes visuais negativos sobre a Paisagem decorrem, sobretudo, e em primeira instância, da
intrusão visual resultante da presença inicial de entidades artificiais (estaleiros, máquinas, equipamentos,
materiais). Posteriormente, os impactes visuais devem-se também às ações desempenhadas pelas
referidas máquinas, bem como às alterações que vão gerando, com maior ou menor relevância, função
da magnitude da disrupção física imposta, sobre os valores visuais, naturais, ou não, em presença, sobre
as classes de qualidade visual/cénica afetadas e sobre um maior ou menor número de observadores,
assim como da proximidade a estes.
Neste contexto de obra e de atividades, importa referir os impactes sobre outra vertente, poucas vezes
abordada e/ou referida, e que se prendem com a questão da identidade sonora da Paisagem,
complementar da mera construção visual. Nesta perspetiva a atividade desenvolvida pelas máquinas
comprometerá temporariamente a qualidade acústica e a identidade sonora do local, de certa forma
indissociáveis da uma perceção e apreensão da Paisagem com níveis de qualidade elevados.
No que se refere a impactes visuais negativos, durante a fase de construção, de acordo com a bacia
visual potencial gerada verifica-se que se projetarão sobre “Observadores Permanentes”, “Observadores
Temporários” e sobre áreas da classe de Qualidade Visual “Elevada”.
No que se refere aos Observadores Permanentes destacam-se as povoações, ou pequenos núcleos
habitacionais, sobre os quais os impactes visuais negativos poderão tender para significativos pela maior
proximidade, dentro de um raio, sensivelmente, de 1 km, pela cota de implantação da Subestação se
realizar a cota superior à da envolvente, o que a torna mais proeminente, e a verificar-se o cenário mais
desfavorável que corresponderá à não existência da área florestal envolvente a esta: S. Pedro; Redondos;
Chão; Casais; Pedreira; Correndelos; Vila Franca; Cruzeiro; Friastelas; Moinhos; Sandim; Cacheiro;
Regueira; Carreiro; Carcavelos; Pereiro e Soutinho. Contudo, devido à existência do atual coberto vegetal,
de estrato arbóreo, os impactes visuais decorrentes da construção serão apenas, pontualmente,
percecionados o que determinará impactes que tenderão para pouco significativos.
No que se refere à circulação de camiões, a serem usados os acessos que se desenvolvem no meio das
povoações, poder-se-á ter impactes significativos associados à circulação dos mesmos, sobretudo, os que
se localizam ao longo da M1269: Friastelas, Moinhos e Sandim. Na via que dá continuidade à M1269
localizam-se ainda pequenos núcleos habitacionais como: Cacheiro, Boucinha e Belmonte.
No que se refere aos impactes visuais projetados sobre as áreas que integram a classe de Qualidade
Visual “Elevada”, potencialmente, teriam um impacte que tenderia para significativo, mas, decorrente da
envolvente florestal existente, tenderão para pouco significativos, enquanto esta envolvente permanecer
ou for mantida.
Nesta fase, considera-se que o impacte visual negativo será progressivamente percecionado, sobretudo,
com a montagem dos equipamentos como os pórticos e os para-raios que, neste último caso, se elevam a
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uma cota de cerca de 16 m. Ou seja, numa fase inicial as ações de desmatação, de desflorestação,
movimento de terras – escavação, aterro e nivelamento - não terão uma expressão significativa, em si
mesma, sobretudo, se for mantida uma faixa de vegetação arbórea.
Apenas na fase de implantação das estruturas com expressão vertical se irá registar um crescendo do
impacte visual negativo, que se acentuará ou atingirá o máximo com o término da sua montagem
integral, tal como se verificará para a montagem em altura dos apoios (103A e P1A) da linha elétrica
aérea a desviar.
Ao nível dos impactes visuais mais relevantes, consideram-se a expressão visual do desenvolvimento das
diversas ações que vão decorrendo durante a fase de construção e que, no seu conjunto, se expressam
num impacte visual que habitualmente se designa por “Desordem Visual”. Dentro deste destacam-se:
principalmente, a formação de poeiras, percetíveis a maiores distâncias e que se reflete na diminuição da
visibilidade, sobretudo localmente; e a montagem das estruturas, também ela percecionada a maiores
distâncias, impacte este que é reforçado pela presença de gruas de apoio à montagem em altura:
•

•

B.2.

Desordem visual: decorrente das diversas ações - circulação de veículos e de outra
maquinaria pesada envolvidos no transporte de equipamento, transporte de materiais,
desmatação, desflorestação, transporte de resíduos florestais, movimentos de terra - aterros,
escavação e nivelamentos/terrapleno - montagem dos equipamentos e dos apoios
(relocalização) da linha elétrica aérea - que terão lugar, de forma dispersa, pela área de
intervenção, podendo as mesmas ocorrer em simultâneo, ou seja, sobrepor-se
temporalmente. No seu conjunto contribuem temporariamente para a perda de qualidade
cénica do local.
Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, reduzida
magnitude e pouco significativo a significativo (sobre os trabalhadores presentes na obra
e, pontualmente, sobre o núcleo de casas de Friastelas, Moinhos, Sandim, Cacheiro,
Boucinha e Belmonte devido à circulação de camiões de apoio à obra).
Diminuição da visibilidade: devido ao aumento dos níveis de poeiras, resultante das ações de
desmatação, desflorestação e movimento de terras – escavação, aterros e
terraplenos/nivelamentos - e circulação de veículos pesados, ou não. A formação destas
poeiras será sobretudo decorrente da compactação e, consequente, pulverização do solo
vivo, devido a inúmeras e repetidas passagens de máquinas e veículos sobre os mesmos
locais. Se se realizarem várias frentes de obra a par de uma não gestão cuidada da
circulação, repetida, de veículos e do estado das vias e, sobretudo, se cumulativamente
decorrerem em tempo seco e ventoso, a magnitude da sua propagação será tanto maior
quanto mais seco se apresentar o tempo e, cumulativamente, se registarem ventos
desfavoráveis.
Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, reduzida
magnitude e pouco significativo a significativo (sobre os trabalhadores presentes na obra
e, pontualmente, sobre o núcleo de casas de Friastelas, Moinhos, Sandim, Cacheiro,
Boucinha e Belmonte devido à circulação de camiões de apoio à obra).

Fase da exploração

Durante esta fase, os impactes decorrem fundamentalmente do carácter visual intrusivo e permanente
das alterações introduzidas na fase de construção, que, em parte ou no seu todo, possam ter.
Os impactes serão tanto mais significativos quanto mais as alterações, introduzidas na referida fase,
forem disruptivas e mais expostas visualmente estiverem as áreas onde essas ocorrem.
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Deste modo, os impactes visuais negativos da Subestação na fase de exploração decorrem da intrusão
visual que a sua presença física – taludes e terrapleno - e demais estruturas associadas, como os pórticos
e para-raios (28 m de altura), introduzem no território, não só pela sua artificialidade como pela sua
permanência no tempo. Serão tanto mais graves, quanto mais proeminentes os elementos do projeto se
apresentarem e mais elevado for o número de observadores que lhe ficam expostos.
De acordo com a bacia visual potencial gerada para a Subestação verifica-se que o impacte visual
negativo se projetará sobre uma parte significativa da área de estudo, sobretudo, sobre a metade norte
desta. Verifica-se que, tal como para a fase de construção, o impacte visual negativo projetar-se-á sobre
“Observadores Permanentes”, “Observadores Temporários” e sobre áreas que integram a classe de
Qualidade Visual “Elevada” e, de igual modo, considerando-se o cenário mais desfavorável, os núcleos ou
aglomerados urbanos, vias e áreas de qualidade visual elevada são as mesmas. Contudo, e ao contrário
do verificado na fase de construção, a presença da Subestação e das alterações, decorrentes da sua
construção, terão agora um carácter definitivo ou permanente. Por outro lado, também nesta fase
algumas das componentes apresentam uma expressão vertical ainda relevante e que é potenciadora de
uma projeção do impacte visual a distâncias superiores. Assim, nesta fase e no cenário mais
desfavorável, os impactes visuais serão permanentes e terão maior intensidade projetando-se sobre:
•

•

•

Observadores Permanentes - S. Pedro; Redondos; Chão; Casais; Pedreira; Correndelos; Vila
Franca; Cruzeiro; Friastelas; Moinhos; Sandim; Cacheiro; Regueira; Carreiro; Carcavelos; Pereiro
e Soutinho;
Observadores Temporários - N204 a poente da área de estudo com sentido N-S no troço que se
desenvolve entre as povoações de Rocha e Reborido; estradas que se ligam entre si (Rua de
Paredes - Rua de S. Pedro – Rua da Ribeira) e que fazem ligação entre Grajal e Redondos;
estrada entre Vitorino dos Piães e Calvário que integra um troço da M1268; N306 com o sentido
N-S e, sensivelmente, ao centro da metade nascente da área de estudo ao longo do troço que se
desenvolve entre as povoações de Friastelas e Redondos;
Áreas de Qualidade Visual “Elevada” - no que se refere às áreas que são afetadas na sua
integridade visual, e que se consideram incluídas nesta classe verifica-se que as afetações são
ainda significativas dado registar-se um elevado nível de sobreposição da bacia visual com as
referidas áreas.

Contudo, devido à existência do atual coberto vegetal, de estrato arbóreo, na envolvente imediata, e
dentro da propriedade, os impactes visuais sobre os locais acima referidos que tenderiam para
significativos tenderão, neste caso, para pouco significativos uma vez que serão percecionados
visualmente a partir das referidas povoações, vias e áreas de qualidade visual “Elevada de forma pontual
e descontinuada.
Os impactes visuais identificados são:
•

Presença da Subestação e suas componentes em altura - impacte negativo, direto, certo, local,
permanente, irreversível, reduzida magnitude e pouco significativo;

•

Presença dos apoios e linha elétrica aérea - impacte negativo, direto, certo, local, permanente,
irreversível, média magnitude e pouco significativo a significativo (apoios 103A e P1A sobre os
núcleos habitacionais Moinhos e Sandim).

B.3.

Fase de desativação

O desmantelamento desta infraestrutura envolverá a remoção dos diferentes equipamentos e materiais
para depósito e reciclagem/transformação. Associado a estas operações estará a circulação de veículos,
máquinas e gruas. Os impactes serão semelhantes aos que terão lugar na fase de construção da
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plataforma, do edificado e da montagem do equipamento. É expectável que a plataforma venha a ser
destruída com consequente reposição da morfologia original do terreno. A remoção/extração de um fator
intrusivo na Paisagem, após estas operações, considera-se como um impacte positivo.

B.4.

Impactes cumulativos

Para além dos impactes identificados na análise acima elaborada, considera-se como sendo geradores de
impactes, para efeitos de análise cumulativa, a presença na área de estudo de outras estruturas e/ou
infraestruturas de igual ou diferente tipologia, que contribuam para a artificialização da Paisagem ao nível
de alterações estruturais, funcionais e da perda de qualidade visual ou cénica desta.
No que se refere a projetos de igual tipologia, ou seja, do tipo “subestação”, não se regista a presença de
projetos desta natureza na área de estudo considerada, pelo que, não se considera que a Subestação em
avaliação represente um impacte negativo cumulativo significativo.
No que se refere aos projetos de diferente tipologia destaca-se, entre outras de menor expressão, a linha
elétrica aérea existente, a LPDV.PTL, cujo traçado se desenvolve, numa pequena extensão, junto da
Subestação e que será desviada para se ligar à Subestação em avaliação. No que se refere a esta
alteração e, consequentemente, a um novo traçado não se considera que a pequena extensão
correspondente se traduza num impacte cumulativo significativo, assim como a presença da Subestação.
No conjunto, os diversos projetos existentes representam um impacte visual negativo sobre a Paisagem e
contribuem para maior artificialização e consequente descaracterização visual do território. Os mesmos
são responsáveis pela redução da atratividade e destruição progressiva do carácter da Paisagem.
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C.

Condicionantes; Medidas de minimização
C.1.
•

C.2.

Condicionantes
A expropriação a realizar deve prever o espaço suficiente para a implementação do Projeto de
Integração Paisagística (PIP) da Subestação de Ponte de Lima, a 400/150 kV, para que os
elementos vegetais de porte arbóreo e arbustivo possam ser devidamente considerados,
observando as devidas e necessárias distâncias de segurança em função da altura e diâmetro
potencial dos exemplares vegetais que venham a ser propostos.
Elementos a apresentar
Previamente ao início da obra

•

Apresentar uma proposta de revisão do Projeto de Integração Paisagista (PIP) da Subestação de
Ponte de Lima, a 400/150 kV apresentado no EIA, em virtude do seu carácter incipiente, para
análise e aprovação de acordo com as seguintes orientações:
−

Deve ser apresentado como documento autónomo na qualidade de Projeto de Execução
como todas as peças escritas e desenhadas necessárias à sua compreensão;

−

Considera-se incluído nas peças escritas: Memória Descritiva; Caderno de Encargos;
Mapa de Quantidades; Plano/Programa de Manutenção e respetivo cronograma para a
fase de garantia e exploração;

−

Nas peças desenhadas: Plano Geral; Plano de Modelação; Plano de Plantações e de
Sementeiras e todos os pormenores – cortes e perfis de taludes e muros de gabiões necessários à sua correta execução;
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•

−

As áreas a observar correspondem ao acesso, a toda a área efetivamente alterada pela
implantação da área da plataforma da subestação e dos taludes – aterro e escavação – e
respetivos patamares, valas de drenagem, linhas de água desviadas e a restante área
dentro do designado limite de intervenção;

−

A proposta deve acomodar todas as possíveis faixas de proteção de futuras linhas que
façam a amarração na subestação pelo que as faixas devem ter representação gráfica;

−

Deve acomodar o mais possível os exemplares arbóreos existentes e, eventuais, áreas
que apresentem regeneração natural com base num levantamento e identificação em
cartografia, a apresentar como carta anexa ao PIP que se situam entre a base dos
taludes e o limite da área de intervenção/propriedade. Todos os elementos arbóreos a
proteger, a transplantar e a abater devem ser caracterizados: identificados quanto à
espécie, ao número e características – porte, altura e valor patrimonial, se aplicável;

−

Utilização apenas de espécies autóctones respeitando o elenco florístico da região (ou
tradicionalmente utilizadas na região como forrageiras, por exemplo) e as características
edafoclimáticas do local onde a Subestação se implanta. Os diferentes exemplares das
espécies a utilizar deverão obrigatoriamente provir de populações locais. Assim, quer
estacas ou sementes, quer plantas juvenis propagadas em viveiro deverão ter origem
local. Deve excluir-se, em absoluto, a possibilidade de uso de plantas de origem
geográfica incerta ou o uso de variedades ou clones comerciais. Tal ocorrência
corresponderia a uma contaminação genética das populações locais, pela introdução
maciça de genótipos exóticos;

−

As linhas de água e/ou de drenagem preferencial devem ter uma abordagem totalmente
distinta e prever a plantação de espécies adequadas às condições ecológicas específicas
em causa;

−

Não uso de espécies alóctones para as quais tenha sido observado comportamento
invasor em território nacional;

−

Identificação e integração dos muros de suporte – gabiões - nas faces potencialmente
mais expostas com recurso à plantação de espécies trepadeiras e/ou arbustivas;

−

Deve ficar expresso, na memória descritiva e/ou no caderno técnico de encargos, de
forma taxativa, a necessidade de assegurar um controlo muito exigente quanto à origem
das espécies vegetais a usar, com referência clara à Xylella fastidiosa multiplex, assim
como em relação à Trioza erytreae, devendo ser, inclusive, considerada a introdução de
claras restrições geográficas quanto à obtenção dos exemplares em causa;

−

As soluções de revestimentos exteriores e pavimentos associados às intervenções devem
pautar-se por materiais e tonalidades tendencialmente neutras e de baixa refletância;

Apresentar, para análise e aprovação, um Plano de Gestão da Área Florestal para a área definida
entre os limites físicos da base dos taludes de implantação da plataforma da Subestação e os
limites da propriedade/limite da intervenção.
O mesmo deve conter orientações para a manutenção da área florestal no sentido da sua
preservação como cortina arbórea, podendo, ainda, prever a substituição gradual das espécies
existentes por outras autóctones de modo claramente faseado no tempo e no espaço em causa.

•

Apresentar, para análise e aprovação, proposta de Plano de Controlo e Gestão das Espécies
Exóticas Invasoras. O Plano deve conter cartografia, sobreposta à carta militar, com a localização
e quantificação das áreas assim como a metodologia adequada para o controlo específico de cada
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uma das espécies ocorrentes que deverá ser devidamente atualizada à data prévia ao início da
obra. O Plano deve definir as ações a realizar quer para a fase de construção/obra quer para a
Fase de Exploração.
•

Apresentar, para análise e aprovação, a ficha técnica das luminárias propostas ou consideradas
aplicar no espaço exterior da Subestação assim como uma planta da sua localização. A luminária
deve acautelar todas as situações que conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista
a minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a
existência de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça
segundo a vertical.
No decurso da obra

•

Apresentar um Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade semestral, no qual o
capítulo relativo às questões do fator ambiental Paisagem, deve suportar-se, fundamentalmente,
num registo fotográfico. Para a elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento de obra,
deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha
de imagens que ilustrem as situações e avanços de obra das mais diversas componentes do
projeto (antes, durante e final). O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de
referência” de forma a permitir a comparação direta dos diversos registos e deve permitir
visualizar não só o local concreto da obra assim como a envolvente.
Antes da conclusão da obra

•

C.3.

Apresentar um Plano de Recuperação e Integração Paisagística das Áreas Afetadas pela Obra
antes do término da obra e em tempo que permita a sua análise e execução após aprovação. O
Plano deve integrar/considerar todas as áreas afetadas pelas obras – estaleiros, áreas de stocks,
áreas de parqueamento de máquinas, etc – não contempladas no PIP. No referido plano, deve
constar uma cartografia (orto), a uma escala adequada, onde estejam representadas
graficamente de todas as áreas afetadas. Cada área deve estar devidamente identificada e
caracterizada quanto ao uso/ocupação que tiveram durante a Fase de Construção. A cada uma
das referidas áreas deverá fazer-se corresponder um conjunto de ações a realizar adequadas a
cada caso específico que poderão compreender: a limpeza; eliminação de espécies vegetais
exóticas invasoras; descompactação; remoção de camadas de pavimentos; nivelamento;
modelação naturalizada do terreno; colocação de terra viva; plantação; sementeiras e outras
pertinentes. Para cada ação devem ser caracterizados os procedimentos a realizar.
Medidas de minimização
Fase prévia à obra

•

O estaleiro deve ser localizado numa área mais central da intervenção de modo a ficar
equidistante às diversas frentes de trabalhos, ou pelo menos às que representam maiores
necessidades logísticas, minimizando-se a circulação de veículos e materiais durante a obra.

•

Deverão ser dadas instruções aos trabalhadores sobre os procedimentos ambientalmente
adequados a ter em obra (sensibilização ambiental) para que desta forma se possam limitar
ações nefastas perante os valores naturais e visuais no âmbito do fator ambiental Paisagem.

•

Antes de se proceder a qualquer trabalho, deve ser delimitado o perímetro das áreas a
intervencionar, que devem ser reduzidas ao mínimo indispensável, para além do qual não deve
haver qualquer perturbação de solos. A balizagem deve ser realizada com recurso a fitas/redes
de sinalização, sendo que as sinalizações só devem ser removidas após o final da obra em cada
local.
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•

Devem ser implementadas medidas cautelares no que se refere à proteção física da vegetação
existente, em particular de porte arbóreo que se posicione perto das intervenções. Entre outras, a
definição de faixa de proteção, no caso de se registar, eventual, presença de espécies do género
Quercus, dentro da qual não deverá ser desenvolvida qualquer ação, e sinalização de todos os
exemplares arbóreos e arbustivos que não perturbem a execução da obra, mesmo quando se
encontrem fora das áreas a intervencionar diretamente, mas que, pela proximidade a estas, se
apresentem suscetíveis de serem afetadas (ramadas e raízes). Estas ações devem ser
asseguradas com a assistência técnica da obra.

•

Proceder à delimitação das áreas onde se registe a presença de espécies vegetais exóticas
invasoras. A delimitação deve ter por base a cartografia mas deve ser atualizada e aferida
localmente antes do início da obra. Todo o trabalho a realizar, quer de atualização quer de
delimitação, deve ser acompanhado por um especialista em vegetação.
Fase de obra/construção

•

O planeamento dos trabalhos e a execução dos mesmos deve considerar todas as formas
disponíveis para reduzir os níveis de poeiras no ar e a sua propagação, tais como: o não uso de
máquinas de rastos; redução das movimentações de terras em períodos de ventos; o
acondicionamento/proteção dos solos expostos.

•

As ações de desarborização, desmatação ou limpeza do coberto vegetal deverão ser reduzidas ao
mínimo indispensável à execução dos trabalhos, em particular na área a expropriar.

•

O material vegetal proveniente do corte de espécies vegetais exóticas invasoras deve ser
totalmente separado do restante material vegetal e levado a destino final adequado, devendo ser
evitado o corte em fase de produção de semente. A estilhagem, e o espalhamento desta, não
podem ser considerados como ações a desenvolver. O seu transporte, a destino adequado, deve
assegurar que não há risco de propagação das espécies em causa, pelo que deverão ser tomadas
as medidas de acondicionamento adequadas a cada espécie.

•

Toda a terra viva/vegetal que seja decapada em áreas onde se encontrem espécies vegetais
invasoras deve ser totalmente separada da restante terra viva/vegetal a reutilizar nas ações de
recuperação e integração paisagística. A referida terra deve ser levada a depósito definitivo
devidamente acondicionada.

•

A decapagem da terra viva/vegetal deve restringir-se às áreas estritamente necessárias e deve
ser realizada em todas as áreas objeto de intervenção. Deve ser sempre realizada de forma a que
a máquina nunca circule sobre a mesma. A progressão da máquina deve fazer-se sempre em
terreno já anteriormente decapado. Deve ser evitado o recurso a máquinas de rasto de forma a
também evitar a compactação da camada de solo abaixo da terra vegetal.

•

A profundidade da decapagem da terra viva deverá corresponder à espessura da totalidade da
terra vegetal, em toda a profundidade do horizonte local e não em função de uma profundidade
pré-estabelecida. As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a balde liso e
por camadas. A terra viva decapada deve ser segregada e permanecer sem mistura com
quaisquer outros materiais inertes e terras de escavação de horizontes inferiores.

•

A terra viva/vegetal deve ser armazenada e conservada em pargas, com cerca de 2 m de altura,
com o topo relativamente côncavo. Deve ser preservada através de uma sementeira de
leguminosas de forma a manter a sua qualidade. Deverá ser protegida de quaisquer ações de
compactação por máquinas em obra.

Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV
Projeto de execução

67

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3348

•

Em caso de ser necessário utilizar terras vivas/vegetais, terras de empréstimo e todos os
materiais inertes para enchimento de valas ou camadas dos pavimentos dos acessos, deve ser
dada atenção especial à sua origem, não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas
ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que as mesmas não sejam introduzidas e alterem
a ecologia local.

•

Na obtenção de inertes para a construção, deve ser assegurado na origem que os mesmos não
são provenientes de áreas ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que as mesmas não
sejam introduzidas e alterem a ecologia local.

•

Caso ocorra a desativação de troços de estrada, todos os pavimentos existentes devem ser
totalmente removidos em toda a profundidade das camadas existentes.

•

Implementação do Projeto de Integração Paisagista (PIP) da Subestação de Ponte de Lima, a
400/150 kV aprovado e respetivo Plano de Manutenção, devendo ser assegurada a assistência
técnica à obra, pelo Arquiteto Paisagista responsável e por especialistas em vegetação se
pertinente, de forma a garantir a correta implementação dos PIP.
Fase de exploração

•

Garantir a continuidade dos Planos de Manutenção previstos no projeto de execução de
Integração Paisagista da Subestação de Ponte de Lima, a 400/150 kV.

•

Garantir a continuidade da execução do Plano de Gestão das Espécies Exóticas Invasoras.

•

Garantir a continuidade da execução das orientações propostas no Plano de Gestão da Área
Florestal.
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D.

Conclusão

Da avaliação acima exposta considera-se que o projeto é gerador de impactes negativos de várias
magnitudes e significâncias, mas não se traduz, na sua globalidade, num impacte negativo muito
significativo, pese embora considerar-se que existem várias situações, claramente, com impactes
significativos, quer ao nível estrutural quer de natureza visual, e de perda de valores/atributos visuais
naturais, já devidamente identificados ao longo da apreciação efetuada. Alguns dos impactes são de
natureza temporária, enquanto que outros permanecerão no tempo.
No que se refere aos impactes estruturais e funcionais destacam-se as situações mais graves, ou
significativas, do projeto. As mesmas decorrem da abertura do acesso e da formação da plataforma e
taludes associados que impõem alterações significativas da morfologia natural do relevo existente.
No caso dos impactes de natureza visual regista-se que os mesmos se projetam sobre uma parte
significativa da área de estudo, sobretudo, sobre a metade norte desta. Os locais sobre os quais se fazem
sentir os impactes visuais são, sensivelmente, os mesmos quer para a fase de construção quer para a
fase de exploração. Contudo, e ao contrário do verificado na fase de construção, a presença da
Subestação e das alterações, decorrentes da sua construção, terão agora um carácter definitivo ou
permanente e, por outro lado, também nesta fase algumas das componentes apresentam uma expressão
vertical ainda relevante e que é potenciadora de uma projeção do impacte visual a distâncias superiores.
Assim, nesta fase e no cenário mais desfavorável, os impactes visuais serão permanentes e terão maior
intensidade projetando-se sobre “Observadores Permanentes” e sobre “Observadores Temporários” assim
como sobre as áreas com Qualidade Visual “Elevada”, em termos da sua integridade visual, quer na fase
de construção quer na fase de exploração.
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Os impactes visuais negativos sobre “Observadores Permanentes” destacam-se as povoações, ou
pequenos núcleos habitacionais, sobre os quais os impactes visuais negativos poderão tender para
significativos pela maior proximidade: S. Pedro; Redondos; Chão; Casais; Pedreira; Correndelos; Vila
Franca; Cruzeiro; Friastelas; Moinhos; Sandim; Cacheiro; Regueira; Carreiro; Carcavelos; Pereiro e
Soutinho.
No caso dos “Observadores Temporários” os impactes visuais fazem-se sentir sobre as vias que ligam as
povoações acima referidas. Destacam-se ainda as principais vias que atravessam a área de estudo pelo
maior número potencial de observadores temporários: N204 entre as povoações de Rocha e Reborido;
estradas que se ligam entre si (Rua de Paredes - Rua de S. Pedro – Rua da Ribeira) e que fazem ligação
entre Grajal e Redondos; estrada entre Vitorino dos Piães e Calvário, que integra um troço da M1268;
N306 ao longo do troço que se desenvolve entre as povoações de Friastelas e Redondos.
No caso das áreas de Qualidade Visual “Elevada” destacam-se as áreas de mosaico agrícola que ocorre
nas zonas mais aplanadas e de vale e representa cerca de 34% da área de estudo.
Contudo, devido à existência do atual coberto vegetal, de estrato arbóreo, na envolvente imediata, e
dentro da propriedade, os impactes visuais sobre os locais acima referidos, que tenderiam para
significativos, tenderão, neste caso, quer na fase de construção quer na fase de exploração, para pouco
significativos, uma vez que serão percecionados visualmente de forma pontual e descontinuada.
Em termos de impactes cumulativos, considera-se que o projeto não constitui um impacte significativo em
termos de artificialização física e visual da Paisagem. Os impactes, em termos de acréscimo, serão em
tudo idênticos aos referidos para o próprio projeto, dada a sua maior expressão, comparativamente aos
existentes. Nestes termos, poder-se-á considerar que o presente projeto em avaliação passa a ser o
projeto iniciador da artificialização maior da área de estudo.
Ponderados os impactes descritos, considera-se que os mesmos são pouco significativos e, pontualmente,
significativos, desde que seja assegurada a continuidade da cortina arbórea existente dentro da
propriedade/limite da intervenção. A não se verificar o pressuposto da sua manutenção, que se considera
que deve ser uma condicionante, verificar-se-á a ocorrência de impactes significativos a muito
significativos.
No que se refere à minimização dos impactes visuais negativos gerados pela Subestação e suas
componentes, os mesmos poderão ser minimizados através da manutenção e constituição/reforço de uma
cortina arbóreo-arbustiva perimetral e da implementação do Projeto de Integração Paisagística (PIP) da
Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV.
Face à análise e às considerações acima apresentadas, considera-se que poderá ser emitido parecer
favorável ao projeto da Subestação de Ponte de Lima, a 400/150 Kv, na qualidade de projeto de
execução, condicionado à implementação integral e estrita do conjunto das medidas de minimização
acima elencadas para as diferentes fases do projeto.

6.7.
A.

PATRIMÓNIO CULTURAL
Caracterização da situação de referência

Quanto ao «Património Construído, Arqueológico e Arquitetónico» o EIA destaca o relativo elevado
número de elementos patrimoniais situados na área de projeto, sete no total.
Atendendo aos antecedentes, a localização foi objeto de uma série de estudos e sondagens
arqueológicas, anteriores à elaboração do EIA.
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Numa primeira fase, em 2018, foram realizadas 17 sondagens arqueológicas na área de implantação da
subestação, perfazendo um total de 153 m2 intervencionados. Apenas a sondagem 03 é forneceu dados
arqueológicos, designadamente uma estrutura negativa tipo “valado” de cronologia indeterminada.
Na segunda fase foram inicialmente realizadas 10 sondagens de diagnóstico na área do caminho de
acesso à Subestação, que corresponderam a uma área total de 90 m2, cujos resultados obtidos levaram
ao alargamento da sondagem 09 e à realização da sondagem 11, que ocuparam mais 20 m2 totalizando
110 m2 intervencionados. A sondagem 09 foi a única das sondagens que revelou dados arqueológicos
concretos tendo sido identificadas várias estruturas negativas escavadas no substrato rochoso.
No respetivo Relatório Final, aprovado pela DGPC a 4 de março de 2020, foi preconizado um conjunto de
medidas de minimização, que se transcrevem seguidamente:

De modo a uma melhor compreensão do sítio, em fase prévia à obra, seria necessário o
alargamento da sondagem 09 para Oeste e Norte, uma vez que as estruturas aparentam
desenvolver-se para essas áreas, facto fundamentado com as duas “fossas” que se encontram
nos respetivos cortes.
Aquando do arranque da obra, e com base nos resultados obtidos, recomendamos numa fase
inicial a desmatação e decapagem da camada inicial das áreas a afetar pela empreitada de modo
a identificar e registar todas as estruturas existentes, assim como o acompanhamento
arqueológico de todos os trabalhos de desmatação, escavação e movimentação de terras que
venham a ocorrer no local no âmbito da construção da subestação, visto que a área em análise
enquadra-se geograficamente num território com uma considerável presença de vestígios
arqueológicos.
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Figura 6 - Bens imóveis classificados situados na envolvente do projeto.
[Fonte: RNT - Figura 4.2 – Áreas sensíveis atravessadas pelo projeto e localizadas na sua envolvente]

Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV
Projeto de execução

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3348

Para a elaboração do fator ambiental Património Cultural o EIA baseou-se no “Guia Metodológico para a
Avaliação de Impacte Ambiental de Infraestruturas da Rede Nacional de Transporte de Electricidade”,
elaborado pela REN em colaboração com a APA.
Dado que a Pesquisa Documental já havido sido essencialmente realizada na fase de estudo prévio, para
o presente EIA foi efetuada uma atualização da documentação bibliográfica de modo a aferir a eventual
existência de nova informação bibliográfica.
Note-se que na envolvente deste projeto o EIA identifica um conjunto de bens imóveis classificados, a
saber:
•

•

•

•

Igreja Matriz de Friastelas, situada a cerca de 1,3 km da localização da Subestação. Trata-se de
uma igreja românica classificada como Imóvel de Interesse Público (IIP) pelo Decreto
n.º 47 508, DG, I Série, n.º 20, de 24-01-1967;
Castro de Trás de Cidades, situado a cerca de 2 km da localização da Subestação. Trata-se de
um povoado fortificado da Idade do Ferro do Noroeste peninsular, que se encontra classificado
como Imóvel de Interesse Público (IIP), pelo Decreto n.º 29/84, DR, I Série, n.º 145,
de 25-06-1984;
Paço de Curutelo, localizado a cerca de 2 km da localização da Subestação. O paço ou castelo de
Curutelo é tido como tendo sido edificado na primeira metade do século XVI, conjugando a
simetria e regularidade da arquitetura civil renascentista com a torre de menagem medieval.
Encontra-se classificado como Imóvel de Interesse Público (IIP) pelo Decreto n.º 129/77, DR,
I Série, n.º 226, de 29-09-1977;
Castro do Alto das Valadas, implantado a cerca de 2 km da localização da Subestação. Trata-se
de um povoado fortificado da Idade do Ferro do Noroeste peninsular, que se encontra
classificado como Imóvel de Interesse Público (IIP), pelo Decreto n.º 29/84, DR, I Série, n.º 145,
de 25-06-1984.

O EIA definiu uma área de estudo, numa envolvente de 500 m tomando como referência o centro
Subestação e considerou como área de incidência direta (AID) a corresponde a toda a área de
intervenção que possa induzir impactes no solo, caso da plataforma da subestação, taludes e acesso.
A Área de Incidência Indireta (AII) considerada corresponde à envolvente de 50 m em torno dos
diferentes elementos de projeto e na qual poderão ocorrer mesmo que pontualmente movimentos de
terra, áreas de depósito, manchas de empréstimo, zonas de aparcamento de máquinas ou simplesmente
corredores de circulação de maquinaria pesada.
Numa fase posterior foi efetuada a prospeção sistemática da Área de Incidência Direta (AID) da zona de
projeto, bem como na Área de Incidência Indireta (AII) com vista à relocalização das ocorrências
patrimoniais aí localizadas bem como aquelas situadas na sua envolvente próxima. Toda a área
prospetada apresenta uma ocupação do solo onde predomina um denso coberto arbóreo.
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Figura 7 – Ocorrências patrimoniais localizadas na área do projeto na CMP 2/25 000.
[Fonte: EIA - Desenho 8]
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Figura 8 – Síntese das ocorrências de interesse patrimonial identificadas na pesquisa documental
localizadas na AE e AI.
[Fonte: EIA - Tabela 4.32, Relatório Síntese]

De acordo com o EIA, os elementos patrimoniais foram divididos em três categorias distintas:
Arquitetónico, Etnográfico e Arqueológico.
No decorrer dos trabalhos de prospeção não foi identificado qualquer novo elemento patrimonial e ao
nível de relocalizações foi possível observar a ocorrências patrimoniais n.º 1, 2, 3, 4 e 5, não se tendo
tentado relocalizar os sítios 6 e 7 por se encontrarem bastante afastados da área prevista para a
implantação da subestação (350 m e 675 m, respetivamente), não sendo previsível a afetação dos
mesmos pela obra. A ocorrência n.º 1 corresponde à Mamoa 1 de Navió, constituída por um montículo
artificial de grande dimensão e com uma profunda fossa de violação.
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Já o elemento patrimonial n.º 2, também ele uma mamoa designada de Mamoa 2 de Navió apresenta
dimensões mais modestas, ainda assim bem destacada na paisagem.
O elemento n.º 3 é também ele uma mamoa com cerca de um metro de altura.
Quanto ao elemento n.º 4, que corresponderá a uma mamoa identificada aquando dos trabalhos de
acompanhamento arqueológico realizados em 2019, a observação efetuada foi condicionada pela
vegetação, não tendo sido observada de forma evidente as terras da mamoa, o que motivou dúvidas
quanto à classificação deste sítio como mamoa, ou mesmo como um elemento arqueológico.
O elemento patrimonial n.º 5 consiste num conjunto de dois marcos de propriedade que apresentam
cruzes insculturadas.
No caso da ocorrência n.º 8 os vestígios não se encontram visíveis.
Em síntese, há a destacar o relativo elevado número de elementos patrimoniais concentrados na área de
projeto e que correspondem a sete ocorrências, seis com carácter arqueológico e uma etnográfica:
•
•

•
•

•
•

Os números 1, 2, 3 e 6 correspondem a sítios arqueológicos constantes na base de dados
Endovélico;
O sítio n.º 4 corresponde a uma mamoa identificada aquando dos trabalhos de
acompanhamento arqueológico realizados em 2019 no âmbito das sondagens geotécnicas e
abertura de poços de avaliação geológica;
A ocorrência patrimonial n.º 5 corresponde a um conjunto de dois marcos igualmente
identificados no âmbito do acima referido acompanhamento;
A ocorrência n.º 7 corresponde a um povoado identificado aquando dos trabalhos de prospeção
arqueológica realizados no âmbito do EIA do projeto «Eixo da Rede Nacional de Transporte
(RNT) entre Vila do Conde, Vila Fria B e a Rede Eléctrica de Espanha (REE), a 400kV», a mais de
500 m a sudoeste do atual projeto;
O sítio n.º 8 corresponde a um possível povoado com estruturas em negativo;
No que concerne à localização dos elementos patrimoniais face ao projeto, destaca-se quanto o
n.º 5, dado que se encontra no interior da plataforma da subestação.

Os sítios n.º 2 e n.º 4 situam-se no interior da AII dos taludes onde assentará o acesso, a cerca de 30 m
e 35 m respetivamente.
Já fora da AII, mas ainda significativamente próximo, encontramos os sítios n.º 1 e n.º 3, a cerca de
85 m e 60 m também do talude.
Note-se que, de acordo como EIA, será diretamente afetada pelo caminho e pela plataforma a ocorrência
n.º 8, Navió, corresponde a um povoado da Idade do Bronze, onde já foram efetuadas sondagens de
diagnóstico em duas fases. Os achados correspondem a um conjunto de estruturas em negativo,
localizadas na sondagem 9 do estudo feito na área de implantação do acesso à subestação, e que
aparentemente se prologará para o exterior desta sondagem, na direção noroeste.
Refere aqui que uma parte dos elementos de projeto, nomeadamente todo o acesso e parte da
plataforma se encontram no interior de uma Área Arqueológica definida no Plano Diretor Municipal de
Ponte de Lima.
Relativamente ao valor cultural dos elementos patrimoniais localizados na área de incidência do projeto, o
EIA atribuiu ao elemento patrimonial n.º 5 valor Baixo enquanto aos elementos n.º 1, 2, 3 e 8 considerou
para os mesmos o valor Elevado. Dado que o elemento n.º 5 não foi relocalizado, o valor considerado é
Indeterminado.
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B.

Identificação e avaliação de impactes

Quanto à identificação das principais ações do projeto geradoras de impactes sobre o ambiente, o EIA
define a respetiva tipologia de impactes, indicando que os «principais impactes gerados por um projeto
de implantação de uma subestação, como o projeto em análise, ocorrem na fase de construção, onde se
verificam as principais interferências a nível da ocupação do solo e as potenciais afetações a valores
naturais, paisagísticos e socioeconómicos existentes».
Considera que no caso «da subestação ocorre uma intervenção e ocupação irreversível do solo para a
implantação da plataforma, assim como uma ocupação temporária associada ao estabelecimento de
estaleiros e outras áreas sujeitas a compactação, devido às movimentações de terras ocorrentes na fase
de construção» acrescentando ainda «a necessidade de proceder à salvaguarda do uso e ocupação do
solo nas zonas adjacentes à instalação tendo em vista a saída de linhas».
Para a fase de exploração, para além da ocupação permanente do solo, refere os impactes paisagísticos.
As principais atividades passíveis de originar impactes ambientais são, assim:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalação de estaleiros;
Circulação de máquinas e veículos;
Estabelecimento de acessos definitivos e temporários;
Desmatação e decapagem;
Movimentações de terras;
Implantação das fundações da plataforma;
Instalação de equipamentos elétricos;
Construção de edifícios, estruturas e arruamentos;
Construção de infraestruturas, pavimentação e arranjos exteriores.

De acordo com o EIA, para a construção da Subestação, «prevê-se a instalação de dois estaleiros, um de
construção civil localizado em área anexa à plataforma, a instalar na fase inicial da obra para dar apoio
aos trabalhos de movimentação de terras, e outro no interior da área da plataforma para dar apoio aos
restantes trabalhos de construção civil e à empreitada do Projeto Elétrico».
No que concerne ao fator ambiental Património Cultural, o EIA considera que a avaliação de impactes
«pode subdividir-se em dois grandes subgrupos: um de impactes físicos e outro de impactes visuais». Os
primeiros ocorrem essencialmente na fase de construção, enquanto os segundos são permanentes
durante a fase de exploração.
Os trabalhos arqueológicos realizados permitiram identificar seis ocorrências patrimoniais na área de
incidência do projeto, passiveis de afetação durante a fase de construção.
Apesar da ocorrência n.º 1 encontrar-se a cerca de 85 m do talude, não se encontrando nem na AID nem
na AII, de acordo com o EIA «poderão ocorrer impactes não determinados nesta fase, sobretudo ao nível
do subsolo, uma vez que neste poderão encontrar-se vestígios quer dos construtores destes tumulus,
quer mesmo do processo construtivo deste monumento, apesar de não terem sido identificados nas
sondagens arqueológicas realizadas na área do acesso».
Quanto ao sítio n.º 2, este encontra-se «em situação análoga à anterior, contudo agravada pelo facto de
se encontrar no interior da AII, apenas a 25 m do elemento de projeto mais próximo, no caso o talude e
acesso», prevendo o EIA aqui «impactes negativos, mas provavelmente indiretos, mas ainda assim
relevantes pelo facto de no subsolo poderem existir vestígios arqueológicos relacionados com o processo
construtivo dos tumulus».
O monumento n.º 3 «encontra-se a cerca de 65 m do talude e acesso pelo que se encontra em situação
análoga ao sítio 1».
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Quanto ao monumento n.º 4 «encontra-se a cerca de 35 m do talude e acesso, pelo que se encontra na
AII, prevendo-se a ocorrência de impactes negativos, possivelmente indiretos, ainda assim relevantes e
de significância mediana a elevada».
Dado que a ocorrência n.º 5 encontra-se na área de implantação da subestação, são aqui identificados
pelo EIA «impactes diretos e negativos, ainda que pouco relevantes tendo em conta a natureza e valor
patrimonial deste elemento etnográfico, sendo neste caso facilmente minimizáveis».
O sítio n.º 8 corresponde a «um conjunto de estruturas em negativo (fossas e buracos de poste)
associados a cultura material da Idade do Bronze Final identificadas através da realização de sondagens
arqueológicas, nomeadamente a sondagem 9 do estudo da ERA». A avaliação apresentada para o mesmo
considera que pelo «facto de existirem indícios que a dispersão dos vestígios se prolonga para o lado
Noroeste da área escavada, como é referido no respetivo relatório dos trabalhos arqueológicos, prefigura
impactes diretos, negativo[s], bastante relevantes, os quais apenas poderão ser evitados com a adoção
das medidas de mitigação previstas neste EIA».
O EIA salienta estar-se «perante uma necrópole de cronologia Pré-histórica, provavelmente do 3º milénio
a.C., ou mesmo já do 2º milénio a.C. tendo em conta a sua proximidade a dois povoados da Idade do
Bronze». Estes elementos não devem ser só individualmente tidos em consideração, mas antes no seu
conjunto, dado «o valor patrimonial individual de cada um deste tumulus, mas também o seu valor de
conjunto enquanto necrópole, que naturalmente será alvo de afetação pela implementação do projeto».
Refere ainda que «no decorrer das 17 sondagens arqueológicas realizadas em 2018 apesar de não se
terem identificado materialidades, identificou-se uma estrutura de tipo “valado” que não foi possível
caracterizar», pelo que dada a «sua proximidade quer às estruturas em negativo e cultura material
identificada na sondagem 9 realizada em 2019 [no acesso à subestação], quer à necrópole poderá ser um
indicador que esta poderá, eventualmente, estar relacionada com elas».

Figura 9 – Distância das ocorrências patrimoniais aos elementos do projeto da Subestação.
[Fonte: Aditamento ao EIA - Tabela 2.12]

Para a fase de exploração o EIA refere que «os impactes físicos serão pouco relevantes», contudo refere
que «os impactes visuais decorrentes de um talude e acesso que serpenteia entre a necrópole,
desvirtuando o contexto geomorfológico» onde se inserem, designadamente, os tumulus correspondentes
às ocorrências patrimoniais n.º 2, 3 e 4.
Para a fase de desativação o EIA não prevê a «ocorrência de impactes significativos sobre os elementos
patrimoniais», ressalvando a necessidade de serem «seguidas as medidas de minimização específicas
referenciadas para a fase de construção».
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Em síntese, a presente localização da Subestação insere-se numa área arqueológica muito sensível onde
se situa um complexo arqueológico, em que o conjunto de estruturas funerárias identificado coloca a
possibilidade de se tratar de uma necrópole pré-histórica conexa com os povoados.
Prevêem-se assim a ocorrência na fase de construção impactes diretos negativos, significativos a muito
significativos, e que os mesmos persistam na fase de exploração. Destaca-se aqui o impacte do acesso à
Subestação, relativamente ao qual não são apresentadas alternativas pelo EIA, e cuja presente
configuração deverá ser condicionada à apresentação de uma alternativa em lado oposto
(norte/noroeste), onde já existe um caminho que poderia ser reutilizado, evitando-se os impactes
decorrentes do acesso proposto.
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Figura 10 – Implantação da subestação em ortofotomapa, com a localização do elemento patrimonial
n.º 2 em que é a visível a norte/noroeste da subestação um caminho que a acompanha paralelamente.
[Fonte: EIA - Ficha n.º 2, Anexo E.2 - Relatório Patrimonial, Relatório Síntese]

Figura 11 - Área atual de implantação topográfica
da subestação e dos elementos patrimoniais.

Figura 12 - Planta final com implantação
dos taludes.

[Fonte EIA: Plantas topográficas – projeto de execução]
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C.

Condicionantes e Medidas de minimização

O EIA não apresenta condicionantes ao projeto. Mas dada a sensibilidade patrimonial da área e as
afetações diretas nos elementos patrimoniais n.º 2, 4, 5 e 8, e indiretas nas ocorrências n.º 1 e 3 (esta a
cerca de 65 m do talude e acesso), cujo enquadramento paisagístico será afetado na fase de exploração,
considera-se que deverá ser equacionada a alteração do acesso à subestação.
O EIA apresenta um conjunto de medidas gerais e específicas para minimização de impactes sobre o
património cultural.
Em conformidade com enunciado no relatório final das sondagens arqueológicas realizadas no acesso à
Subestação, encontra-se preconizado que numa fase preparatória dos trabalhos se proceda à
«desmatação e decapagem da camada inicial das áreas a afetar pela empreitada de modo a identificar e
registar todas as estruturas existentes, assim como o acompanhamento arqueológico de todos os
trabalhos de desmatação, escavação e movimentação de terras».
No caso do sítio 8, dados os resultados obtidos nas sondagens arqueológicas já realizadas no acesso, o
EIA reitera «a medida já preconizada no respetivo relatório final que consiste no alargamento da
sondagem 09 para Oeste e Norte, uma vez que as estruturas aparentam desenvolver-se para essas
áreas, facto fundamentado com as duas “fossas” que se encontram nos respetivos cortes».
Para a fase de obra propõe o acompanhamento arqueológico de «todas operações que impliquem
revolvimento do solo, como sejam desmatações, raspagens de solo, escavações, etc.», a ser «executado
de forma contínua, estando o número de arqueólogos dependente do número de frentes de trabalho
simultâneas e da distância entre elas, de forma a garantir um acompanhamento arqueológico adequado».
Preconiza ainda a prospeção arqueológica nas zonas destinadas a áreas funcionais da obra (acessos,
estaleiro, depósitos de terras, áreas de empréstimo, de depósito e outras), caso estas não se integrem na
área agora prospetada.
Refere que na área de incidência do projeto existem alguns muros de divisão de propriedade em pedra,
pelo que sugere o respetivo registo fotográfico por amostragem tipológica (troços de 2 m).
Justifica ainda a proposta de um conjunto de medidas específicas tendo em conta a sensibilidade
arqueológica do relevante conjunto de elementos patrimoniais identificados:

- A ocorrência patrimonial 1 corresponde a uma mamoa que irá ficar a curta distância do acesso à
subestação podendo daí decorrer impactes, desta forma preconização a sua sinalização e vedação
em fase de obra. Para a fase de exploração recomenda-se a sua vedação permanente com
elementos que se integrem na paisagem como por exemplo uma vedação de madeira.
- A ocorrência patrimonial 2 também ela corresponde a uma mamoa que irá ficar a curta distância
do acesso à subestação podendo daí decorrer impactes, desta forma preconização a sua
sinalização e vedação em fase de obra. Para a fase de exploração recomenda-se a sua vedação
permanente com elementos que se integrem na paisagem como por exemplo uma vedação de
madeira.
- A ocorrência patrimonial 3 igualmente corresponde a uma mamoa que irá ficar a curta distância
do acesso à subestação podendo daí decorrer impactes, desta forma preconização a sua
sinalização e vedação em fase de obra. Para a fase de exploração recomenda-se a sua vedação
permanente com elementos que se integrem na paisagem como por exemplo uma vedação de
madeira.
- A ocorrência patrimonial 4 à semelhança das anteriores corresponde a uma mamoa que irá ficar
a curta distância do acesso à subestação podendo daí decorrer impactes, desta forma
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preconização a sua sinalização e vedação em fase de obra. Para a fase de exploração recomendase a sua vedação permanente com elementos que se integrem na paisagem como por exemplo
uma vedação de madeira.
- No que se refere ao elemento patrimonial 5 este consiste num conjunto de dois marcos que se
situam na área de implantação da plataforma da subestação. Neste caso recomenda-se a sua
transladação para fora da área de afectação do projecto, mas nas suas proximidades de forma a
que continuem a desempenhara sua função de marcador territorial.
(…)
- Na área de implantação da plataforma foram realizadas sondagens arqueológicas, estas apesar
de não terem revelado materialidades arqueológicas revelaram a presença de uma estrutura em
negativo de tipo valado, a qual não foi cabalmente caracterizada, desta forma recomenda-se a
realização de trabalhos que permitam a sua efectiva caracterização e se esta se pode ou não
relacionar com as outras estruturas em negativo identificadas (fossas na sondagem 9).
O EIA apresenta ainda o Plano de Acompanhamento Ambiental da obra (PAA, Volume 5 do EIA) onde se
indica que «a Equipa de Supervisão e Acompanhamento Ambiental (ESAA) será constituída no mínimo por
um técnico superior que terá as funções de Técnico de Ambiente e pelos técnicos especializados que
sejam chamados a intervir (por exemplo, para realização do acompanhamento arqueológico dos
trabalhos)» e onde se encontram vertidas as medidas de minimização preconizadas.
Considera-se que de uma forma geral as medidas preconizadas são ajustadas, mas devem ser
complementadas por outras, designadamente no caso da escavação da plataforma da Subestação, onde
se deverá dar sequência às sondagens realizadas, fazendo-se a caraterização e delimitação da estrutura
negativa identificada («valado») e procedendo à escavação controlada das restantes áreas após a
desmatação, de modo a identificar e a registar todas as eventuais estruturas existentes.
Deste modo, considera-se que devem ser implementadas as seguintes condicionantes ao projeto de
execução e as medidas destinadas essencialmente a evitar e a minimizar os impactes negativos
esperados, quer na fase de construção, quer na fase exploração desta subestação:
A) Condicionante
O projeto de execução deverá ser alterado de modo a que o acesso à subestação se faça a
norte/noroeste, onde já existe um caminho eventualmente reutilizável, de modo a evitar os
impactes, diretos e indiretos, nos elementos patrimoniais n.º 2, 3, 4 e 8, ou ser demonstrada a
inviabilidade técnica dessa solução.
B) Medidas de minimização
Licenciamento
PAT1. A Carta de Condicionantes à localização dos Estaleiros, manchas de empréstimo e depósito,
com a implantação dos elementos patrimoniais identificados, deve integrar o Caderno de
Encargos da Obra.
PAT2. A Carta de Condicionantes patrimoniais deverá interditar, em locais a menos de 50 m das
ocorrências patrimoniais, a instalação de estaleiros, acessos à obra e áreas de
empréstimo/depósito de inertes; na fase obra a mesma deverá ser facultada a cada
empreiteiro.
PAT3. Realizar a prospeção arqueológica das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e
depósito de terras, caminhos de acesso à obra, caso as mesmas se encontrem fora das
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áreas anteriormente prospetadas ou que tivessem apresentado ausência de visibilidade do
solo.
Fase prévia à obra e de obra
PAT4. Em fase prévia à obra, proceder na área de implantação da plataforma da subestação à
execução de sondagens complementares de diagnóstico para caraterização da estrutura
negativa «tipo valado».
PAT5. Na fase prévia à obra, proceder à execução de sondagens complementares de diagnóstico
na ocorrência patrimonial n.º 8, envolvendo o alargamento para oeste e norte da sondagem
9 anteriormente efetuada.
PAT6. Na fase prévia à obra, proceder à transladação para o exterior da área de afetação do
projeto, para localização próxima, do elemento patrimonial n.º 5, composto por um conjunto
de dois marcos.
PAT7. Sinalização e vedação dos elementos patrimoniais n.ºs 1, 2, 3 e 4, mamoas, que não
deverão ser afetados durante a fase de obra.
PAT8. Na fase prévia à obra, proceder ao registo gráfico e fotográfico dos muros de divisão de
propriedade em pedra diretamente afetados pela obra, por amostragem tipológica (troços de
2 m).
PAT9. Deverá ficar previsto que o acompanhamento arqueológico a executar na fase de obra
deverá ser efetuado de modo efetivo, continuado e direto por um arqueólogo em cada frente
de trabalho sempre que as ações inerentes à realização do projeto não sejam sequenciais,
mas simultâneas.
PAT10. O acompanhamento arqueológico da obra deverá incidir em todos os trabalhos, durante a
instalação de estaleiros, as fases de decapagem, desmatação e terraplenagens, abertura de
acessos, escavações e aterros, e de todas as ações que impliquem revolvimento de solos.
PAT11. Após a desmatação, deverá ser efetuada prospeção arqueológica sistemática das áreas de
incidência direta de todas as componentes de obra.
PAT12. Após a desmatação, na área de implantação da plataforma da subestação proceder à
decapagem arqueologicamente controlada da camada inicial das áreas a afetar pela
empreitada, de modo a identificar e registar todas as eventuais estruturas negativas e
positivas aí existentes.
PAT13. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento
arqueológico da obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor
patrimonial, ser conservadas in situ (mesmo que de forma passiva), no caso de estruturas,
de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual ou serem
salvaguardadas pelo registo.
PAT14. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção de
medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico,
escavações arqueológicas, entre outras), nomeadamente no caso de não ser possível
determinar a importância científica e patrimonial das ocorrências então identificadas.
PAT15. Os achados arqueológicos móveis detetados e exumados no decurso da obra deverão ser
colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela.
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PAT16. Dever-se-á sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais localizadas no interior da faixa de 25
m centrada no eixo da linha e junto aos apoios, de forma a evitar a sua afetação pela
circulação de pessoas e máquinas, que aí deverá ser proibida ou muito condicionada.
PAT17. Dever-se-á efetuar a sinalização das ocorrências situadas, até cerca de 50 m da obra,
condicionando a circulação de modo a evitar a sua afetação.
Fase de exploração
PAT18. Na fase de exploração proceder à vedação permanente dos elementos patrimoniais n.ºs 1, 2,
3 e 4, utilizando materiais naturais que permitam a respetiva inserção paisagística e cujo
projeto deverá ser submetido à tutela do património cultural.
PAT17. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou outros trabalhos, deverá ser
fornecida aos empreiteiros e subempreiteiros a Carta de Condicionantes atualizada com a
implantação de todos os elementos patrimoniais identificados, quer no EIA, quer com os que
se venham a identificar na fase de construção.
PAT18. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção, que envolvam alterações que obriguem a
revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em
áreas anteriormente não afetadas pela construção das infraestruturas (e que não foram alvo
de intervenção), deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico destes trabalhos e
cumpridas as medidas de minimização previstas para a fase de construção, quando
aplicáveis.
PAT19. Após a conclusão da obra, no prazo máximo de dois anos deverão ser publicadas as
monografias resultantes dos trabalhos de minimização patrimonial.
Fase de desativação
PAT20. Na fase desativação da subestação deverá ser assegurado o acompanhamento arqueológico.

D.

Síntese conclusiva

A área local onde incide este projeto é muito sensível do ponto de vista do património arqueológico, o
que levou ao abandono da localização prevista no AIA n.º 2687 e a opção pela localização em avaliação,
objeto de trabalhos arqueológicos prévios que continuaram a revelar várias ocorrências.
Aliás o EIA refere ser esta nova posição como eventualmente correspondente à área da necrópole dos
povoados da Idade do Bronze conhecidos na área.
Atendendo a este contexto, o proponente solicitou parecer à DRC Norte, que no âmbito das respetivas
atribuições tem vindo a acompanhar os trabalhos no terreno. Esta entidade remeteu o ofício
S-2019/511232 (C.S:1403657) de 12/12/2019, onde refere que a nova «localização da subestação já foi
alvo de avaliação arqueológica com base em sondagens arqueológicas, tendo sido os resultados nessa
fase, que contempla uma auscultação ao terreno na área de implantação da subestação, nulos». Quanto
à abertura do acesso à subestação, refere que durante as sondagens, «foram identificados vestígios
arqueológicos enquadráveis num ambiente crono-cultural atribuível à latamente designada de Pré-história
Recente». O documento conclui o seguinte:

Pelo exposto temos a considerar que a nova localização prevista para a Subestação de Ponte de
Lima, possui sensibilidade arqueológica, pelo que se torna expectável a necessidade de serem
realizados trabalhos arqueológicos complementares aos já efectuados para análise da situação e
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adequação de medidas de minimização de impactes. Estes trabalhos arqueológicos poderão
ocorrer em fase anterior à obra e durante a obra.
Neste sentido, dados os impactes do acesso à Subestação a construir, nas fases de construção e de
exploração, para além dos necessários trabalhos prévios com ampliação de sondagens ou de escavação
arqueológica em área, considera-se que, de modo a evitar estes impactes, o proponente deverá proceder
à alteração da localização do acesso para o lado norte/noroeste da subestação, ou demonstrar a
inviabilidade técnica dessa solução.
De acordo com o exposto, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável ao projeto da
Subestação de Ponte Lima, condicionado à alteração do respetivo acesso e ao cumprimento das medidas
de minimização acima enunciadas.

6.8.

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

A apreciação referente às Alterações Climáticas abaixo efetuada resulta do contributo da APA/DCLIMA,
consultada enquanto entidade externa à CA.

O fator Alterações Climáticas, tanto na vertente mitigação das Alterações Climáticas, como na vertente
adaptação às Alterações Climáticas, foi elaborado de forma adequada.
Apresentam-se, no entanto, alguns aspetos de relevância relacionados com as Alterações Climáticas.
O EIA faz referência à Política Climática Nacional, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros
(RCM) n.º 56/2015, de 30 de julho, que contempla o Programa Nacional para as Alterações Climáticas
2020/2030 (PNAC 2020/2030) e a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC
2020).
Também aborda os seguintes instrumentos de referência relacionados com a vertente mitigação das
Alterações Climáticas:
•

•

•

Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) aprovado pela RCM n.º 107/2019, de
1 de julho, que explora a viabilidade de trajetórias que conduzem à neutralidade carbónica,
identifica os principais vetores de descarbonização e estima o potencial de redução dos vários
setores da economia nacional, como sejam a energia e indústria, a mobilidade e os transportes, a
agricultura, florestas e outros usos de solo, e os resíduos e águas residuais.
Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) aprovado pela RCM n.º 53/2020, de 10 de
julho, que estabelece para 2030 uma meta de redução de emissões de gases com efeito de
estufa (GEE) entre 45% e 55% (face a 2005), uma meta de 47% de energia proveniente de
fontes renováveis e uma redução no consumo de energia primária de 35%, assinalando a aposta
do país na descarbonização do setor energético, com vista à neutralidade carbónica em 2050.
As linhas de atuação identificadas no PNEC 2030 como forma de redução de emissões de GEE
devem ser consideradas o referencial para efeitos de implementação de eventuais medidas de
minimização dos impactes a ter em conta em função da tipologia do projeto.
De ressaltar que a mesma RCM referida no ponto anterior decidiu também revogar o PNAC
2020/2030, aprovado pela RCM n.º 56/2015, de 30 de julho, o Plano Nacional de Ação para a
Eficiência Energética (PNAEE) e o Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER),
aprovados pela RCM n.º 20/2013, de 10 de abril, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2021.

Faz também alusão ao Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), aprovado
pela RCM n.º 130/2019, de 2 de agosto, que complementa e sistematiza os trabalhos realizados no
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contexto da ENAAC 2020, tendo em vista o seu segundo objetivo, o de implementar medidas de
adaptação. O P-3AC abrange diversas medidas integradas em nove linhas de ação, como o uso eficiente
da água, prevenção das ondas de calor, proteção contra inundações, entre outras. As medidas de
adaptação identificadas no P-3AC como forma de minimizar os impactes das alterações climáticas sobre o
projeto, devem ser consideradas o referencial para efeitos de implementação de eventuais medidas de
minimização dos impactes a ter em conta em função da tipologia do projeto.
Quanto à vertente mitigação das Alterações Climáticas é de referir o seguinte:
•

•

•

•

•

•

A avaliação dos impactes decorrentes dos projetos prende-se com a necessidade de calcular as
emissões de GEE que ocorrem direta ou indiretamente nas diversas fases do projeto (construção,
exploração e desativação) e que as mesmas sejam analisadas numa perspetiva de mitigação às
Alterações Climáticas. Adicionalmente, devem ser tidos em conta todos os fatores que concorrem
para o balanço das emissões de GEE, quer na vertente emissora de carbono quer na vertente de
sumidouro, se aplicável.
De salientar que, para determinação das emissões de GEE em todos os setores, devem ser
utilizados sempre que possível os fatores de cálculo [exemplos: fatores de emissão, Poder
Calorífico Inferior (PCI)] e as metodologias de cálculo constantes do Relatório Nacional de
Inventários (NIR - National Inventory Report) que pode ser encontrado no Portal da APA em:
https://apambiente.pt/_zdata/Inventario/20200318/NIR_FINAL.pdf. Mais se acrescenta que, caso
seja utilizada uma metodologia diferente da dos inventários, deve ser apresentada a justificação
dessa opção.
O EIA identificou o aumento das emissões de GEE decorrentes do projeto, sobretudo na fase de
construção, como um dos impactes ambientais associados ao aumento temporário de tráfego de
veículos pesados e ligeiros afetos à obra, considerando este impacte pouco significativo. Na fase
de exploração, uma vez que a Subestação será comandada e monitorizada à distância,
deslocando-se pontualmente um a dois trabalhadores à mesma, não são esperados contributos
de emissões de GEE relevantes.
Tendo em conta a tipologia do projeto, não se espera que este tenha um impacte negativo
significativo na componente de mitigação às Alterações Climáticas, comparativamente aos
benefícios que advém da implementação do projeto.
Outro impacte identificado prende-se com a desmatação e corte de espécies arbóreas localizadas
na área de intervenção. Assim, a concretização do Plano de Recuperação das Áreas
Intervencionadas é uma medida relevante para a recuperação da perda de capacidade de
sumidouro de CO2, associada à desmatação/decapagem das áreas a intervencionar.
O EIA carece das estimativas das emissões de gás hexafluoreto de hexano (SF6) a utilizar nas
câmaras de corte dos disjuntores nas subestações. O proponente considerou, no entanto, o
impacte de probabilidade baixa porque, apesar do seu elevado potencial de aquecimento global,
encontra-se em quantidades muito pequenas. Também refere que “Todas as atividades que

envolvam manuseamento deste gás (instalação dos equipamentos, manutenção e desativação
dos equipamentos) são realizadas com o recurso a técnicos e empresas com certificação no
âmbito da legislação nacional e comunitária aplicável, pelo que se considera que em situações
normais de funcionamento da instalação, não existe qualquer impacte sobre este descritor”, o
que se considera relevante.
Quanto à vertente adaptação às Alterações Climáticas é de referir o seguinte:
•

No essencial, a vertente adaptação às Alterações Climáticas incide na identificação das
vulnerabilidades do projeto às Alterações Climáticas, na fase de exploração, tendo em conta, em
particular, os cenários climáticos disponíveis para Portugal e eventuais medidas de minimização.
Aspetos importantes a considerar englobam a possibilidade de aumento da frequência e
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•

•

•

•

•

intensidade dos fenómenos extremos. Assim, o EIA deveria abordar a avaliação destes
fenómenos, tendo em consideração não apenas os registos históricos mas também o clima futuro
para a identificação das vulnerabilidades do projeto.
Neste seguimento, para elaboração do EIA foi consultado o Portal do Clima, disponível em
http://portaldoclima.pt, que disponibiliza as anomalias de diversas variáveis climáticas
(temperatura, precipitação, intensidade do vento, humidade relativa, entre outras) face à normal
de referência de 1971-2000, para os seguintes períodos 2011-2040, 2041-2070, 2071-2100. Os
resultados são apresentados para Portugal continental com uma resolução aproximada de 11 km
para cenários de emissões conducentes a forçamentos radiativos médio (RCP 4.5) e elevado (RCP
8.5). Os principais resultados das simulações projetadas para a região do Alto Minho são o
aumento da temperatura média anual, em especial as máximas, a diminuição da precipitação
média anual, a diminuição da humidade relativa e o aumento acentuado do número de dias de
risco de incêndio.
Na elaboração do EIA foi também consultada a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações
Climáticas de Viana do Castelo e de acordo com os dados constantes no relatório, as principais
alterações climáticas projetadas para Viana do Castelo até ao final do século são a diminuição da
precipitação média anual, o aumento da temperatura média anual, em especial as máximas, a
subida do nível médio do mar e o aumento dos fenómenos extremos de precipitação.
O EIA apresenta os principais riscos identificados para a zona em estudo, estando estes
essencialmente associados ao aumento do risco de incêndio. A adoção das medidas necessárias
para a prevenção de incêndios florestais que constam do Plano Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios (PMDFCI) de Viseu, nomeadamente assegurar uma adequada gestão de
combustíveis na faixa de servidão da linha, é uma medida relevante a aplicar e acautelar para
minimizar esse risco.
O Plano de Gestão de Riscos de Inundações (PGRI) da Região Hidrográfica do Minho e Lima
(RH1) identifica uma Zona Crítica (ZC), localizada no rio Lima, entre Ponte de Lima e Ponte da
Barca, para a qual foram elaboradas cartas de zonas inundáveis e de riscos de inundações, que
ilustram as potenciais consequências prejudiciais das cheias. A referida ZC não interfere com a
localização da subestação em análise, como mencionado no relatório síntese, pelo que o PGRI da
RH1 não produz efeitos territoriais nesta última.
Considera-se relevante a concretização do Plano de Recuperação de Áreas Intervencionadas
como medida de redução da ação erosiva do vento e das chuvas no solo a descoberto. O Projeto
de Integração Paisagística “propõe a realização de uma sementeira herbácea geral em todas as

zonas verdes da área de intervenção. Este revestimento herbáceo é fundamental para criar uma
cobertura vegetal do solo, mitigar os efeitos da erosão do solo e minimizar o desenvolvimento de
espécies infestantes e invasoras”.
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7. SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS
As entidades que se pronunciaram, no âmbito da consulta efetuada enquanto entidades externas à CA,
referiram vários aspetos, dos quais se destacam:
•

A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP Norte) transmite nada ter a
opor à execução do projeto uma vez que "(…) não existe na área em estudo qualquer projecto ou

estudo a implementar, assim como, sob o ponto de vista das matérias tuteladas por esta DRAP,
não foram detectadas evidências de condicionalidades (…)".
•

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) emite parecer favorável à
construção da Subestação de Ponte de Lima, condicionado a que todos os trabalhos a efetuar
estejam conformes com o Decreto-Lei n.° 169/2001, de 25 de maio, com as alterações
constantes do Decreto-Lei n.° 155/2004, de 30 de junho, uma vez que o EIA identifica a presença
de sobreiros na área de implantação do projeto, a qual constitui uma espécie alvo de legislação
de proteção específica. Refere ainda a necessidade de implementação das medidas de
minimização constantes do EIA (tanto de carácter geral como específicas).

Comentários da CA
Na sequência da informação veiculada pelos pareceres emitidos e acima sintetizados, tecem-se os
seguintes comentários:
•

ICNF
Considera-se que a concretização do projeto deve obedecer aos aspetos manifestados por esta
entidade.
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8. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA
Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro (na sua
atual redação), procedeu-se à consulta pública do projeto "Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV".
De acordo com o definido naquele diploma legal, a consulta pública decorreu durante 30 dias úteis,
de 21 de outubro a 2 de dezembro de 2020.
No âmbito da consulta pública foi recebida uma exposição proveniente do Estado Maior da Força
Aérea.
Esta entidade informa que o projeto em questão não se encontra abrangido por qualquer Servidão de
Unidades afetas à Força Aérea, pelo que não há inconveniente na sua concretização.
Contudo, as linhas elétricas podem constituir obstáculo aeronáutico, pelo que deve ser remetido à Força
Aérea, em fase prévia à construção, o projeto de execução com a indicação das coordenadas de
implantação e altitudes máximas de cada apoio da linha de transporte de energia.
Informa, ainda, que a balizagem aeronáutica deve ser de acordo com as normas expressas no documento
“Circular de Informação Aeronáutica 10/2003 de 6 de maio”, da ANAC.

Comentários da CA
Na sequência do veiculado na exposição recebida e acima sintetizada, tecem-se os seguintes
comentários:

•

Encontrando-se o presente projeto em fase de projeto de execução, previamente à obra, deve
ser efetuada a apresentação ao Estado Maior da Força Aérea da informação solicitada por esta
entidade;

•

Respeitar as normas de balizagem aeronáutica expressas no documento “Circular de Informação
Aeronáutica 10/2003 de 6 de maio”, da ANAC.

Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV
Projeto de execução

85

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3348

9. CONCLUSÃO
O projeto da "Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV" constitui parte integrante do projeto da "Linha
Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV", estando integrada na construção do novo eixo da
Rede Elétrica Nacional (REN), a 400 kV, na região do Minho, com uma nova interligação a Espanha que
permitirá aumentar a capacidade técnica de trocas de energia entre a REN e a sua congénere, Rede
Elétrica de Espanha (REE).
Possibilitará ainda a articulação com a subestação de Pedralva (na zona de Braga) e com a subestação de
Vila Nova de Famalicão, melhorando significativamente a fiabilidade e segurança de alimentação e, ainda,
o abastecimento dos consumos nos concelhos de Vila Nova de Famalicão, Póvoa do Varzim e Vila do
Conde.
O novo eixo a 400 kV a estabelecer da fronteira com Espanha no Alto Minho até à zona do Porto, do qual
já se encontra em serviço o troço entre a subestação de Vila Nova de Famalicão e a zona do Porto,
permite dar uma resposta simultânea a várias necessidades de reforço da rede:
•
•
•

Criação de condições para receção de nova produção renovável na zona do Minho;
Aumento das capacidades de interligação com Espanha;
Melhores condições de alimentação aos consumos do Minho litoral na faixa Vila do
Conde/Póvoa do Varzim/V. N. Famalicão e Viana do Castelo/Braga.

Neste contexto e integrada neste eixo, a nova Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV assume um
papel determinante, assegurando nesta zona do Minho a correta articulação da estrutura da RNT
envolvendo a nova interligação com Espanha, e as subestações de Vila Nova de Famalicão e de Pedralva,
ao mesmo tempo que possibilita reforçar e melhorar as condições de alimentação aos consumos no
Minho atualmente servidos pelas subestações de Vila Fria e de Oleiros.
A Subestação de Ponte de Lima foi já anteriormente sujeita a procedimento de AIA (à data com a
designação de Subestação de "Vila Fria B" a 400/150 kV) integrada no processo AIA n.º 2687 relativo ao
do “Eixo da RNT entre Vila do Conde, Vila Fria B e a rede elétrica de Espanha, a 400 kV”, tendo sido
emitida em 22 de janeiro de 2015 a correspondente Declaração de Impacte Ambiental (DIA), com decisão
favorável condicionada. O projeto passou a designar-se como "Linha Ponte de Lima – Vila Nova de
Famalicão, a 400 kV" face à renomeação das subestações.
Os trabalhos arqueológicos desenvolvidos em 2016 para elaboração do RECAPE referente ao projeto de
execução para a localização A da Subestação de "Vila Fria B" (que passou a ser designada por Subestação
de Ponte de Lima) aprovada pela DIA emitida 22 de janeiro de 2015, de acordo com as medidas de
minimização n.os 18 e 19 dessa DIA, conduziram à conclusão de que a ocorrência 103-Sítio das
Boucinhas/Regueira (CNS 17940) apresenta caraterísticas de um povoado, passível de se enquadrar
cronologicamente na Idade do Bronze, podendo a dispersão ocupacional do sítio arqueológico não se
limitar à zona de implantação da subestação.
Por forma a minimizar as interferências com os vestígios patrimoniais encontrados em 2016 na zona onde
se previa a implantação da subestação, esta foi relocalizada, tornando-se necessário submeter esta nova
localização a procedimento de AIA, constituindo o projeto de execução objeto da presente apreciação.
O proponente é a REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A., sendo a entidade licenciadora a Direção Geral de
Energia e Geologia (DGEG).
De acordo com as divisões territoriais de Portugal, o projeto implanta-se geograficamente na NUT II da
região Norte e, segundo a divisão do território em NUT III, na sub-região do Alto Minho. Por sua vez,
segundo a divisão administrativa, está implantado no distrito de Viana do Castelo, concelho de Ponte de
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Lima, na União de Freguesias de Navió e Vitorino dos Piães, na União de Freguesias de Cabaços e Fojo
Lobal e freguesia de Friastelas, junto às povoações de Regueira, Chão e Friastelas, na zona de Monte de
Males, numa área florestal.
A Subestação, no que concerne às componentes elétricas, terá uma evolução entre as duas configurações
previstas: a inicial e a final.
A obra é constituída por uma única fase, designada por Instalação Inicial, constituída essencialmente pela
construção da plataforma numa área aproximada de 42 000 m2 e estrada de acesso à subestação com
275 m de extensão total. Adicionalmente, serão construídos:
•

Três painéis de linha RNT a 400 kV
Vila Nova de Famalicão, Pedralva e o painel para a linha de interligação com a Rede Eléctrica de
Espanha (REE).
A instalação inicial será, assim, constituída por um Posto de Corte a 400 kV de ligação da RNT às
linhas de 400 kV associadas ao novo eixo Pedralva-Vila Nova de Famalicão-Espanha (eixo Minhonorte).

•

Um painel de transformadores de tensão e seccionador de terra (TT/ST)

•

Os painéis de 150 kV e as unidades de transformação não serão construídos nesta obra

Na configuração inicial da Subestação serão construídos os seguintes edifícios técnicos:
•

Edifício de comando (EC)

•

Casa de serviços auxiliares (CSA)

•

Uma casa de painel 400 kV (CP 42)

A configuração final da Subestação comportará os seguintes elementos e painéis:
•

400 kV
−

5 módulos de disjuntor e meio incluindo os seguintes painéis
7 painéis de linha
3 painéis de transformador 400/150 kV - 450 MVA
1 painel de transformadores de tensão e seccionador de terra (TT/ST)
1 painel de reactância ‘Shunt’ 400 kV

•

150 kV
−

8 painéis de linha

−

3 painéis autotransformador 400/150 kV - 450 MVA

−

1 painel de interbarras, de transformadores de tensão e seccionador de terra (IB/TT/ST)

Na configuração final, prevê-se o funcionamento dos Edifícios Técnicos a seguir indicados:
•

1 edifício de comando (EC);

•

1 casa de serviços auxiliares (CSA);

•

4 casas de painel (CP): 2 CP de 400kV (CP41 e CP42) e 2 CP de 150 kV (CP 11 e CP12).

Na fase de instalação inicial não se encontra prevista a instalação de unidades de transformação.
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A Subestação está dimensionada para a instalação máxima de tês autotransformadores trifásicos
400/150 kV, com potência que pode ascender aos 450 MVA. Na presente obra correspondente à fase
inicial não serão instalados autotransformadores. Estes, serão montados em futuras ampliações de uma
forma faseada e dependente da necessidade de reforço da rede de 150 kV na região.
A linha Pedralva – Ponte de Lima5 (já construída) e a linha Ponte de Lima Vila - Nova de Famalicão6 (em
construção) são projetos associados ao projeto em estudo e os seus traçados serão ajustados por forma
a garantir a compatibilização com a futura Subestação de Ponte de Lima.
Efetivamente, com a relocalização da Subestação de Ponte de Lima, verifica-se a necessidade de
prolongar o projeto da atual linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão (LPTL.VNF), criando a ligação
entre o anterior apoio P1 e o antigo apoio P105 da linha Pedralva – Ponte de Lima (LPDV.PTL), assim
como de criar um novo vão entre o antigo apoio P104 desta última linha e um apoio novo P1A a
construir, necessário para ligação por sul à nova subestação.
Do lado norte, será necessário desmontar a atual linha LPDV.PTL (já construída) entre os apoios P104 e
P102, desmontando ainda o apoio P103 e criar um novo vão e um novo apoio, o apoio P103A, para
ligação à nova subestação.
A ligação da Subestação de Ponte Lima à Rede Nacional de Transporte de Eletricidade será feita pela
abertura do eixo a 400 kV Vila Nova de Famalicão – Pedralva.
Com a abertura do eixo, serão constituídas as linhas Pedralva – Ponte Lima, troço atualmente construído,
e a linha Vila Nova de Famalicão – Ponte Lima, troço presentemente em construção. Uma vez que o eixo
cruza a localização da subestação de Ponte Lima, a abertura é enquadrada como uma pequena alteração
de uma linha existente e por isso não está incluída no projeto em licenciamento na DGEG e em avaliação
ambiental. Contudo, foi possível à REN S.A. apresentar a forma como tenciona realizar esta abertura
através da sua representação em planta.
Para além desta subestação, encontra-se a decorrer o procedimento de AIA da futura linha de Ponte Lima
– Espanha, a 400 kV7, mas, não tendo ainda sido emitida a respetiva DIA, não é possível à REN, S.A.
fazer uma representação em planta da sua chegada à subestação de Ponte Lima.
O dimensionamento da Subestação de Ponte Lima prevê, para além das necessidades de ligação das
linhas referidas, reservas de ligação de futuras linhas cujas necessidades ainda não foram identificadas e
como tal, pelas mesmas razões, entende a REN, S.A. que não é possível fazer a sua representação em
planta.
A perceção da configuração final da Subestação de Ponte Lima e das linhas associadas pode ser inferida
pela orientação da implantação da subestação e pela direção de chegada das linhas de 400 kV por
nordeste e sudoeste e das linhas de 150 kV por sudoeste.
O projeto prevê o encaminhamento das águas de duas linhas de drenagem para dois pontos de
escoamento preferencial, designadas:

5

•

Linha de água 1 – a linha de drenagem é desviada com recurso a valetas;

•

Linha de água 2 – a linha de drenagem é integrada no sistema interior de drenagem da
plataforma da subestação.

6

Procedimento de AIA n.º 2739
Procedimentos de AIA n.º 2687 e n.º 2865

7

Procedimento de AIA n.º 3295
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O traçado do acesso à subestação está condicionado pela presença na sua proximidade de três mamoas,
pelo que o traçado do acesso em planta é caracterizado por três alinhamentos retos intercalados com
curvas de raio de 45 m.
O volume previsto de terras a movimentar atingirá, para a plataforma da subestação 203.778 m3 de
escavação e 159.547 m3 em aterro, enquanto para a estrada de acesso se terá 30.671 m3 de escavação e
1.146 m3 em aterro. Os totais são de 234.449 m3 em escavações e 160.693 m3 em aterro.
Tendo em conta os aspetos fundamentais identificados na análise específica efetuada pela CA,
identificam-se impactes positivos associados à Socioeconomia: na fase de construção, de caráter local,
ao nível da potencial geração de emprego na obra e decorrentes da presença de trabalhadores,
introduzindo alguma dinâmica económica nas povoações envolventes, sendo de caráter temporário e
tendo uma incidência muito local e, consequentemente, poderão ser pouco significativos; e na fase de
exploração, decorrente do caráter permanente do projeto, associados à maior eficácia e qualidade nos
serviços de fornecimento de energia - a integração de montantes consideráveis de energias de origem
renovável, no estabelecimento de condições para o funcionamento dos mercados e no reforço da
alimentação da Rede Nacional de Distribuição, constituem fatores que se farão sentir de forma indireta
sobre o crescimento económico da região.
Foram ainda identificados impactes negativos significativos ao nível de:
Recursos Hídricos
O projeto prevê a alteração do traçado e substituição parcial de um leito de curso de água que
constitui sistema da REN de Ponte de Lima, através de vala a céu aberto.
Segundo a Carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) para o concelho de Ponte de Lima, a área de
intervenção para a instalação da Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV interfere com duas
categorias desta Reserva:
•
•

Leitos dos cursos de água (categoria atualmente designada como Cursos de água e
respetivos leitos e margens) - 621,31 m2, correspondendo a plataforma e respetivos taludes;
Cabeceiras de linhas de água (categoria atualmente designada como Áreas estratégicas de
infiltração e de proteção e recarga de aquíferos) - 60.390,67 m2, correspondendo a
plataforma, taludes e acesso.

No entanto, na prática, não haverá afetação do ecossistema Leitos de cursos de água, uma vez
que na área de intervenção não existem leitos de linhas de água no terreno, mas apenas linhas
de drenagem preferencial, sendo que as linhas de água principais mais próximas da área em
estudo são a ribeira de Nevoinho e o ribeiro dos Pombarinhos.
O projeto em causa não consta dos usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção
ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais previstas no Anexo II do
Regime Jurídico da REN (RJREN), na sua versão conferida pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28
de agosto.
De uma forma geral, os principais impactes negativos resultantes da construção da Subestação
de Ponte de Lima a 400/150 kV, estão relacionados com a ocupação direta do solo pela sua
plataforma e estaleiros, assim como pelo aumento da circulação de veículos e máquinas e
alterações temporárias nas acessibilidades. Os impactes negativos identificados são, na
generalidade, de natureza localizada, temporários, reversíveis e pouco significativos, dado que se
cingirão às zonas de implantação da plataforma da Subestação e respetivo acesso. Os restantes
impactes não assumem especial importância e são, na generalidade dos casos, eficazmente
evitáveis ou minimizáveis através das medidas propostas no EIA.
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Durante a fase de exploração da Subestação há a considerar os impactes associados à própria
presença, ou existência física, do projeto e os impactes associados ao seu funcionamento, os
quais, embora negativos, são considerados pouco significativos.
Quanto à intervenção em áreas classificadas como REN, considera-se que os impactes sobre as
mesmas são pouco significativos e, por conseguinte, entende-se poder aceitar-se a afetação
proposta.
Uso do Solo
Na fase de construção, a alteração do uso do solo representa a ocorrência de impactes negativos
moderadamente significativos, os quais se manterão na fase de exploração, podendo a
concretização física das instalações condicionar o uso do solo na sua envolvente direta, em especial
na zona de entrada de linhas elétricas.
Ordenamento do Território
Não correspondendo o projeto em causa à programação e qualificação de solo contida no PDM de
Ponte de Lima para o local da sua implantação, é salientado o seu ajustamento possível com as
disposições regulamentares, nomeadamente no que respeita à Área Arqueológica em que incide e
no que respeita às servidões presentes, nomeadamente REN, Domínio Hídrico e Rede Elétrica.
Implantando-se quase integralmente em Reserva Ecológica Nacional, o projeto prevê o desvio de
um leito de cursos de água que constitui sistema desta condicionante, classificando este impacte
como negativo, direto, provável e permanente. Incidindo a restante área de implantação da
Subestação, taludes e acesso, em áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de
aquíferos (cabeceiras de linhas de água), a impermeabilização e compactação do solo é classificada
como um impacte negativo, direto, provável e permanente.
No que respeita a Domínio Hídrico, para além da afetação do leito REN, o projeto afetará ainda
outra linha de água, que será afetada pela plataforma, desparecendo nesse troço, pelo que o
impacte nesta servidão resultará negativo, direto, provável e permanente
Neste sentido, deverá ser promovida a correção da carta da REN concelhia, devendo ser adotada
uma solução de pavimento semipermeável (paralelo de granito) no acesso a abrir em solo REN
integrado em áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos.
Sistemas Ecológicos
A presença das linhas elétricas que irão ligar à Subestação irá potenciar e amplificar o impacte
negativo de mortalidade de aves por colisão, impacte este que será significativo no caso de serem
afetadas espécies de elevado valor para a conservação, sendo potencialmente mais impactantes as
linhas que se liguem à subestação vindas de norte, nomeadamente as linhas LPDV.PTL e LPTL.REE,
face à localização da Subestação e de áreas importantes para as aves (nomeadamente as Lagoas
de Bertiandos e São Pedro de Arcos a norte da área de estudo e grandes cursos de água (como o
rio Lima, a norte da área de estudo).
Paisagem
Perspetiva-se a ocorrência de impactes significativos, do ponto de vista estrutural e funcional da
Paisagem, decorrente da abertura do acesso e da formação da plataforma e taludes associados, os
quais impõem alterações significativas da morfologia natural do relevo existente.
No caso dos impactes de natureza visual regista-se que os mesmos se projetam sobre uma parte
significativa da área de estudo, sobretudo, sobre a metade norte desta. Os locais sobre os quais se
fazem sentir os impactes visuais são, sensivelmente, os mesmos quer para a fase de construção
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quer para a fase de exploração. Contudo, e ao contrário do verificado na fase de construção, a
presença da Subestação e das alterações, decorrentes da sua construção, terão agora um carácter
definitivo ou permanente e, por outro lado, também nesta fase algumas das componentes
apresentam uma expressão vertical ainda relevante e que é potenciadora de uma projeção do
impacte visual a distâncias superiores. Assim, nesta fase e no cenário mais desfavorável, os
impactes visuais serão permanentes e terão maior intensidade projetando-se sobre “Observadores
Permanentes” e sobre “Observadores Temporários” assim como sobre as áreas com Qualidade
Visual “Elevada”, em termos da sua integridade visual, quer na fase de construção quer na fase de
exploração.
Contudo, devido à existência do atual coberto vegetal, de estrato arbóreo, na envolvente imediata,
e dentro da propriedade, os impactes visuais sobre os locais acima referidos, que tenderiam para
significativos, tenderão, neste caso, quer na fase de construção quer na fase de exploração, para
pouco significativos, uma vez que serão percecionados visualmente de forma pontual e
descontinuada.
Ponderados os impactes descritos, considera-se que os mesmos são pouco significativos e,
pontualmente, significativos, desde que seja assegurada a continuidade da cortina arbórea
existente dentro da propriedade do proponente. A não se verificar o pressuposto da sua
manutenção, que se considera que deve ser uma condicionante, verificar-se-á a ocorrência de
impactes significativos a muito significativos.
No que se refere à minimização dos impactes visuais negativos gerados pela Subestação e suas
componentes, os mesmos poderão ser minimizados através da manutenção e constituição/reforço
de uma cortina arbóreo-arbustiva perimetral e da implementação do Projeto de Integração
Paisagística (PIP) da Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV.
Património Cultural
A presente localização da Subestação insere-se numa área arqueológica muito sensível onde se
situa um complexo arqueológico, em que o conjunto de estruturas funerárias identificado coloca a
possibilidade de se tratar de uma necrópole pré-histórica conexa com os povoados.
A sensibilidade desta área do ponto de vista do património arqueológico, levou ao abandono da
localização prevista no projeto submetido ao procedimento de AIA n.º 2687 e à opção pela
localização correspondente à presente avaliação, objeto de trabalhos arqueológicos prévios que
continuaram a revelar várias ocorrências.
O EIA refere ser esta nova posição como eventualmente correspondente à área da necrópole dos
povoados da Idade do Bronze conhecidos na área.
Prevêem-se assim a ocorrência na fase de construção impactes diretos negativos, significativos a
muito significativos, e que os mesmos persistam na fase de exploração.
Dada a sensibilidade patrimonial da área e as afetações diretas nos elementos patrimoniais n.º 2,
4, 5 e 8, e indiretas nas ocorrências n.º 1 e 3 (esta a cerca de 65 m do talude e acesso), cujo
enquadramento paisagístico será afetado na fase de exploração, considera-se que deverá ser
equacionada a alteração do acesso à Subestação.
Destaca-se assim o impacte do acesso à Subestação, relativamente ao qual não são apresentadas
alternativas pelo EIA, e cuja presente configuração deverá ser condicionada à apresentação de
uma alternativa em lado oposto (norte/noroeste), onde já existe um caminho que poderia ser
reutilizado, evitando-se os impactes decorrentes do acesso proposto, ou demonstrar a inviabilidade
técnica dessa solução.
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Na globalidade, considera-se que o conjunto de condicionantes, elementos a apresentar e medidas de
minimização estabelecidas poderão contribuir para a minimização dos principais impactes negativos
identificados, admitindo-se que os impactes residuais não serão de molde a inviabilizar o projeto.
Acresce referir que, da ponderação dos benefícios e importância da concretização dos objetivos do
projeto e face à sua importância no contexto regional e nacional, considera-se de aceitar os impactes não
mitigáveis que subsistirão na fase de exploração, apesar da adoção de medidas de minimização.
Da análise dos pareceres externos emitidos, verifica-se que: a Direção Regional de Agricultura e Pescas
do Norte (DRAP Norte) nada tem a opor à execução do projeto; o Instituto da Conservação da Natureza e
das Florestas (ICNF) emite parecer favorável à construção da Subestação de Ponte de Lima, condicionado
a que todos os trabalhos a efetuar estejam conformes com o Decreto-Lei n.° 169/2001, de 25 de maio,
com as alterações constantes do Decreto-Lei n.° 155/2004, de 30 de junho, face à identificação da
presença de sobreiros na área de implantação do projeto, a qual constitui uma espécie alvo de legislação
de proteção específica. O ICNF refere ainda a necessidade de implementação das medidas de
minimização constantes do EIA (tanto de carácter geral como específicas).
Por sua vez, no âmbito da consulta pública foi apresentada uma exposição proveniente do Estado Maior
da Força Aérea, referindo não haver inconveniente na concretização do projeto e transmitindo a
necessidade de lhe ser apresentado o projeto de execução com a indicação das coordenadas de
implantação e altitudes máximas de cada apoio da linha de transporte de energia. Esta entidade salienta
ainda a necessidade de serem respeitadas as normas de balizagem aeronáutica expressas no documento
“Circular de Informação Aeronáutica 10/2003 de 6 de maio”, da ANAC.
As preocupações manifestadas foram devidamente consideradas na apreciação técnica efetuada pela CA
no presente Parecer.
Assim, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de minimização ou
compensação, e os perspetivados impactes positivos, propõe-se a emissão de parecer favorável ao
projeto da "Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV", condicionado à apresentação dos elementos,
ao cumprimento das medidas de minimização e dos planos de monitorização, bem como das
condicionantes que se indicam no capítulo seguinte.
Propõe-se ainda a emissão de parecer favorável, em termos de autorização para efeitos de ocupação de
áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN), de acordo com o estipulado na legislação em vigor sobre esta
matéria.
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10. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS
DE MONITORIZAÇÃO

CONDICIONANTES
1.

2.

O projeto deve ser alterado de modo a que o acesso à Subestação se faça a norte/noroeste, onde
já existe um caminho eventualmente reutilizável, de modo a evitar os impactes, diretos e indiretos,
nos elementos patrimoniais n.º 2, 3, 4 e 8, ou ser demonstrada a inviabilidade técnica dessa
solução.
A expropriação a realizar deve prever o espaço suficiente para a implementação do Projeto de
Integração Paisagística (PIP) da Subestação de Ponte de Lima, a 400/150 kV, para que os
elementos vegetais de porte arbóreo e arbustivo possam ser devidamente considerados,
observando as devidas e necessárias distâncias de segurança em função da altura e diâmetro
potencial dos exemplares vegetais que venham a ser propostos.
ELEMENTOS A APRESENTAR

Previamente ao licenciamento, apresentar à autoridade de AIA para análise os seguintes elementos, cuja
aprovação determinará que a obra possa ser licenciada:
1. Informação atualizada à data sobre o Plano de Ação para a Conservação do Lobo-Ibérico
(PACLOBO), no que respeita à área de estudo.
2. Estudo prévio de avaliação de impactes na avifauna e nos quirópteros decorrentes da futura
ligação das linhas elétricas à Subestação (linha LPDV.PTL, linha LPTL.VNF e linha LPTL.REE).
3. Proposta de Plano de Controlo e Gestão das Espécies Exóticas Invasoras. O Plano deve conter
cartografia, sobreposta à carta militar, com a localização e quantificação das áreas assim como a
metodologia adequada para o controlo específico de cada uma das espécies ocorrentes que deverá
ser devidamente atualizada à data prévia ao início da obra. O Plano deve definir as ações a realizar
quer para a fase de construção/obra quer para a fase de exploração.
4. Medidas compensatórias respeitantes aos sobreiros eventualmente afetados.
5. Carta de Condicionantes que inclua a interdição da instalação de estaleiros, acessos à obra e áreas
de empréstimo/depósito de inertes, em locais a menos de 50 m das ocorrências patrimoniais.
Previamente ao início da obra:
6. Remeter ao Estado Maior da Força Aérea o projeto de execução com a indicação das coordenadas
de implantação e altitudes máximas de cada apoio da linha de transporte de energia.
A pronúncia desta entidade deve ser remetida à autoridade de AIA, para que conste do processo.
7. Apresentar à autoridade de AIA para análise os seguintes elementos, cuja aprovação determinará
que a obra possa ser iniciada:
a) Demonstração da integração no Caderno de Encargos da Obra da Carta de Condicionantes à
localização dos estaleiros, manchas de empréstimo e depósito, com a implantação dos
elementos patrimoniais identificados.
b) Plano com a localização precisa dos estaleiros e de acessibilidades à obra.
c) Uma proposta de revisão do Projeto de Integração Paisagista (PIP) da Subestação de Ponte
de Lima, a 400/150 kV apresentado no EIA, em virtude do seu carácter incipiente, para
análise e aprovação de acordo com as seguintes orientações:
i.
Deve ser apresentado como documento autónomo na qualidade de projeto de
execução como todas as peças escritas e desenhadas necessárias à sua compreensão;
ii. Considera-se incluído nas peças escritas: Memória Descritiva; Caderno de Encargos;
Mapa de Quantidades; Plano/Programa de Manutenção e respetivo cronograma para a
fase de garantia e exploração;
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iii.

Nas peças desenhadas: Plano Geral; Plano de Modelação; Plano de Plantações e de
Sementeiras e todos os pormenores – cortes e perfis de taludes e muros de gabiões necessários à sua correta execução;
iv. As áreas a observar correspondem ao acesso, a toda a área efetivamente alterada pela
implantação da área da plataforma da subestação e dos taludes – aterro e escavação –
e respetivos patamares, valas de drenagem, linhas de água desviadas e a restante área
dentro do designado limite de intervenção;
v. A proposta deve acomodar todas as possíveis faixas de proteção de futuras linhas que
façam a amarração na subestação pelo que as faixas devem ter representação gráfica;
vi. Deve acomodar o mais possível os exemplares arbóreos existentes e, eventuais, áreas
que apresentem regeneração natural com base num levantamento e identificação em
cartografia, a apresentar como carta anexa ao PIP que se situam entre a base dos
taludes e o limite da área de intervenção/propriedade. Todos os elementos arbóreos a
proteger, a transplantar e a abater devem ser caracterizados: identificados quanto à
espécie, ao número e características – porte, altura e valor patrimonial, se aplicável;
vii. Utilização apenas de espécies autóctones respeitando o elenco florístico da região (ou
tradicionalmente utilizadas na região como forrageiras, por exemplo) e as
características edafoclimáticas do local onde a Subestação se implanta. Os diferentes
exemplares das espécies a utilizar deverão obrigatoriamente provir de populações
locais. Assim, quer estacas ou sementes, quer plantas juvenis propagadas em viveiro
deverão ter origem local. Deve excluir-se, em absoluto, a possibilidade de uso de
plantas de origem geográfica incerta ou o uso de variedades ou clones comerciais. Tal
ocorrência corresponderia a uma contaminação genética das populações locais, pela
introdução maciça de genótipos exóticos;
viii. As linhas de água e/ou de drenagem preferencial devem ter uma abordagem
totalmente distinta e prever a plantação de espécies adequadas às condições
ecológicas específicas em causa;
ix. Não uso de espécies alóctones para as quais tenha sido observado comportamento
invasor em território nacional;
x. Identificação e integração dos muros de suporte – gabiões - nas faces potencialmente
mais expostas com recurso à plantação de espécies trepadeiras e/ou arbustivas;
xi. Deve ficar expresso, na memória descritiva e/ou no caderno técnico de encargos, de
forma taxativa, a necessidade de assegurar um controlo muito exigente quanto à
origem das espécies vegetais a usar, com referência clara à Xylella fastidiosa multiplex,
assim como em relação à Trioza erytreae, devendo ser, inclusive, considerada a
introdução de claras restrições geográficas quanto à obtenção dos exemplares em
causa;
xii. As soluções de revestimentos exteriores e pavimentos associados às intervenções
devem pautar-se por materiais e tonalidades tendencialmente neutras e de baixa
refletância;
d) Plano de Gestão da Área Florestal para a área definida entre os limites físicos da base dos
taludes de implantação da plataforma da Subestação e os limites da propriedade/limite da
intervenção.
O mesmo deve conter orientações para a manutenção da área florestal no sentido da sua
preservação como cortina arbórea, podendo, ainda, prever a substituição gradual das
espécies existentes por outras autóctones de modo claramente faseado no tempo e no
espaço em causa.
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e) A ficha técnica das luminárias propostas ou consideradas aplicar no espaço exterior da
Subestação assim como uma planta da sua localização. A luminária deve acautelar todas as
situações que conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a
poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a existência de
difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a
vertical.
No decurso da obra:
Apresentar um Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade semestral, no qual o
capítulo relativo às questões do fator ambiental Paisagem deve suportar-se, fundamentalmente, num
registo fotográfico. Para a elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento de obra deve ser
estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de imagens,
que ilustrem as situações e avanços de obra das mais diversas componentes do projeto (antes,
durante e final). O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência”, de forma a
permitir a comparação direta dos diversos registos e deve permitir visualizar não só o local concreto
da obra assim como a envolvente.
Antes da conclusão da obra, apresentar à autoridade de AIA para análise os seguintes elementos, cuja
aprovação determinará que a obra possa ser concluída:
Um Plano de Recuperação e Integração Paisagística das Áreas Afetadas pela Obra antes do término
da obra e em tempo que permita a sua análise e execução após aprovação.
O Plano deve integrar/considerar todas as áreas afetadas pelas obras – estaleiros, áreas de stocks,
áreas de parqueamento de máquinas, etc – não contempladas no PIP.
No referido plano, deve constar uma cartografia (orto), a uma escala adequada, onde estejam
representadas graficamente de todas as áreas afetadas. Cada área deve estar devidamente
identificada e caracterizada quanto ao uso/ocupação que tiveram durante a fase de construção. A
cada uma das referidas áreas deve fazer-se corresponder um conjunto de ações a realizar adequadas
a cada caso específico que poderão compreender: a limpeza; eliminação de espécies vegetais
exóticas invasoras; descompactação; remoção de camadas de pavimentos; nivelamento; modelação
naturalizada do terreno; colocação de terra viva; plantação; sementeiras e outras pertinentes.
Para cada ação devem ser caracterizados os procedimentos a realizar.
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Todas as medidas de minimização dirigidas à fase prévia à obra e de obra devem constar no respetivo
caderno de encargos da empreitada, bem como nos Planos de Acompanhamento Ambiental (PAA) das
Linhas a alterar e da Subestação, e nas respetivas Matrizes de Acompanhamento Ambiental (MAA), os
quais devem ser revistos em função das medidas abaixo elencadas.
A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início das fases de construção e de exploração,
bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho das suas
competências em matéria de pós-avaliação.
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER GERAL
Fase prévia à obra e de obra
GER1. Respeitar as normas de balizagem aeronáutica expressas no documento “Circular de Informação
Aeronáutica 10/2003 de 6 de maio”, da ANAC.
GER2. Adequar o planeamento no sentido de reduzir ao mínimo possível a afetação de áreas fora da
zona do projeto, como por exemplo a área de estaleiros. Quando tal não for possível, essas áreas devem
ser recuperadas no fim da construção.
GER3. A área do estaleiro não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e
armazenamento de substâncias poluentes.
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GER4. Não devem ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas na área
de implantação do projeto. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a não
contaminação dos solos, como a criação de zonas impermeabilizadas temporariamente (bacias de
lavagem).
GER5. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para abastecimento de energia
elétrica do estaleiro, nas ações de testes ou para outros fins, estes devem estar devidamente
acondicionados de forma a evitar contaminações do solo.
GER6. É expressamente proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra
substância poluente, direta ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local que
não tenha sido previamente autorizado.
GER7. Caso haja material sobrante, o mesmo deve ser depositado em áreas de baixo valor ambiental e
não na área de estudo, e proceder posteriormente à recuperação paisagística desses locais.
GER8. Deve ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem e
desmatação necessárias à implantação do projeto, podendo ser aproveitados na fertilização dos solos.
GER9. O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é permitido em
recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada para esse
fim. Os recipientes devem estar claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o seu conteúdo.
GER10. Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de
substâncias poluentes, deve ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e ser
providenciada a remoção dos solos afetados, para locais adequados a indicar pela entidade responsável
pela fiscalização ambiental, onde não causem danos ambientais adicionais.
GER11. A fase de construção deve restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-se
à balizagem prévia das áreas a intervencionar.
GER12. Evitar a afetação de indivíduos de sobreiro, identificando-os e balizando-os, num raio de 30 m
da obra.
GER13. Adoção de procedimentos para adequada forma de depósito de materiais ou terras de boa
qualidade, para que estas possam ser utilizadas na recuperação ambiental, sempre que possível.
GER14. Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras devem ser programados de forma a
minimizar o período de tempo em que os solos ficam descobertos e ocorram, preferencialmente, no
período seco. Caso contrário, devem ser adotadas as necessárias providências para o controle dos
caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição da sua capacidade erosiva.
GER15. Caso seja possível e praticável, proceder à decapagem e armazenamento da camada superficial
do solo para posterior utilização dos trabalhos de recuperação de áreas afetadas temporariamente
durante a construção. Exceto em área com presença de espécies invasoras.
GER16. Durante as ações de escavação, a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser
cuidadosamente removida e depositada em pargas.
GER17. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não devem ultrapassar
os 2 metros de altura e deverão localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra
vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas ações de recuperação.
GER18. O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deve ser efetuado em
viatura fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada.
GER19. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e
ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de
equipamentos de obra.
GER20. Garantir a dispersão de água nos caminhos durante os períodos mais secos para evitar emissão
de poeira.
GER21. Após a conclusão da obra, proceder à descompactação do solo de forma a criar condições
favoráveis à regeneração natural do coberto vegetal e favorecer a recuperação de habitats.
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GER22. Após conclusão dos trabalhos de construção, todos os locais do estaleiro e zonas de trabalho
devem ser meticulosamente limpos e removidos todos os materiais não necessários ao funcionamento da
Subestação.
Fase de exploração
GER23. Proceder à manutenção dos acessos, de modo a garantir uma barreira à propagação de
eventuais incêndios e a possibilitar o acesso e circulação de veículos de combate a incêndios.
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER ESPECÍFICO
GEOLOGIA
Fase de obra
GEO1. Dado o relevo por vezes acentuado, as ações de construção devem ter apoio geotécnico, com
particular atenção em zonas caracterizadas por estado de alteração mais avançado.
GEO2. Face à posição algo superficial do nível de água, devem ser utilizados métodos de drenagem
eficientes sob os pavimentos.
GEO3. Referenciar qualquer ocorrência geológica de interesse conservacionista, observada no
perímetro afetado ou nas proximidades.
GEO4. Assegurar todas as medidas necessárias à estabilidade das vertentes e taludes, nomeadamente
através da modelação adequada de taludes e áreas envolventes, de forma a minimizar eventuais riscos
de erosão e instabilidade, em particular tendo em conta os períodos de maior precipitação.
GEO5. Utilização preferencial de caminhos já existentes ou de áreas intervencionadas no âmbito de
outras obras.
GEO6. Caso não seja determinado o uso das terras sobrantes em outra obra ou até em recuperação
ambiental em outros locais, evitar o envio a vazadouro utilizando o material na própria obra através de
uma remodelação do arranjo paisagístico final.
GEO7. Obter o equilíbrio na movimentação de terras, utilizando de forma ambientalmente correta o
volume excedente previsto, inclusive através da reformulação da integração paisagística local, comparada
com o envio a destino autorizado externo.
USO DO SOLO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
USOT1. Promover a correção da carta da Reserva Ecológica Nacional de Ponte de Lima.
Fases prévia à obra e de obra
USOT2. Adotar uma solução de pavimento semipermeável (paralelo de granito) no acesso a abrir em
solo REN integrado em áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos.
Fase de obra
USOT3. As eventuais intervenções em linhas de água devem ser efetuadas próximas do leito natural das
mesmas, evitando desta forma grandes desvios e artificializações das condições naturais.
USOT4. Restabelecer totalmente e o mais rapidamente possível linhas de drenagem intersetadas, com
seções adequadas que permitam a sua drenagem hídrica. As obras de drenagem, sempre que possível,
devem ocorrer durante a época seca.
USOT5. Os trabalhos de desvios e movimentos de terra devem ser executados de modo a minimizar a
destruição de habitats.
USOT6. Iniciar as movimentações de terras após a decapagem das zonas de implantação da
Subestação, de forma a minimizar o período de tempo durante o qual os solos se encontram expostos a
agentes erosivos, nomeadamente a precipitação e o vento, evitando assim o arrastamento de sedimentos
para os leitos dos cursos de água.
USOT7. No caso de ocorrência de descargas acidentais de materiais poluentes para o meio aquático ou
para o próprio solo, deverão ser tomadas medidas imediatas de contenção e de reparação do dano,
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prevista no Plano de Emergência Ambiental, assim como avisadas imediatamente as entidades
responsáveis.
USOT8. Sempre que possível, o planeamento dos trabalhos deve ser realizado de forma a minimizar as
movimentações de terras e a exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade.
USOT9. A exposição do solo desprovido de vegetação e as movimentações de terras, sempre que
possível, devem ser reduzidas durante os períodos em que é mais provável a ocorrência de precipitação
intensa para minimizar a erosão de origem hídrica e o consequente transporte de sedimentos para as
cabeceiras de linhas de água.
Fases de obra e de exploração
USOT10. Devem ser asseguradas ações de limpeza imediata das linhas de água, no caso de se verificar
a sua obstrução parcial ou total.
SISTEMAS ECOLÓGICOS
Fase de obra
ECO1. Os elementos condutores associados à Subestação devem estar isolados, de forma a minimizar
o risco de eletrocussão.
Fases prévia à obra, de obra e de exploração
ECO2. Face à presença de sobreiro na área de implantação do projeto, todos os trabalhos devem ser
efetuados assegurando o cumprimento do definido no Decreto-Lei n.° 169/2001, de 25 de maio, com as
alterações constantes do Decreto-Lei n.° 155/2004, de 30 de junho, relativo à proteção desta espécie.
Fase de exploração
ECO3. As ações relativas à manutenção da vegetação devem restringir-se às áreas na qual esta é
estritamente necessária.
SOCIOECONOMIA
Fase de exploração
SE1.
Cumprimento dos níveis admissíveis previsto por lei, de exposição permanente do público à
radiação eletromagnética.
SE2.
Cumprimento e atualização das recomendações em vigor na União Europeia ou que venham a
vigorar durante a exploração.
Fase de desativação
SE3.
Caso venha a ocorrer a desativação e abandono dos terrenos, deve ser reposto ou estar
previsto o aproveitamento dos mesmos, para benefício da população.
AMBIENTE SONORO
Fase prévia à obra
AS1.
Realizar uma campanha de caracterização em todos os recetores identificados no EIA,
acrescidos dos mencionados nesta apreciação, cuja caracterização anterior tenha mais de 2 anos em
relação ao início efetivo das operações de construção, conforme mencionado no Plano de Monitorização.
Fase de obra
AS2.
Maximizar a distância do estaleiro aos recetores sensíveis mais próximos e, se necessário,
implementar medidas minimizadoras de ruído.
AS3.
Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o
menor ruído possível.
AS4.
Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação
acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de
conservação/manutenção.
AS5.
Os equipamentos a utilizar no exterior devem possuir certificado de conformidade acústica.
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AS6.
Os trabalhos devem ser realizados em dias úteis e no período compreendido entre as 8 horas e
as 20 horas.
AS7.
No caso dos trabalhos se prolongarem para além das 20 horas ou no caso de se realizarem aos
sábados, domingos e feriados, no âmbito da solicitação da licença especial de ruído deve ser apresentado
um estudo específico que ateste o cumprimento dos limites estabelecidos na versão mais atual do
Regulamento Geral de Ruído.
AS8.
A utilização de explosivos é apenas admissível em dias úteis, entre as 8 horas e as 18 horas, e
interdita nos restantes períodos.
AS9.
Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se
restringem ao período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor.
AS10. Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e instalação de
sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os equipamentos mais
ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído.
AS11. A legislação a considerar referente ao Ambiente Sonoro deve incluir também a respeitante à
proteção dos trabalhadores, na versão mais atual, designadamente:
• Decreto-Lei n.º 182/2006, de 6 de setembro, que transpõe para a ordem jurídica interna a
Diretiva 2003/10/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de fevereiro, relativa às
prescrições mínimas de segurança e de saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos
riscos devidos aos agentes físicos (ruído). Veio revogar o mencionado Decreto-Lei n.º 72/92, de
28 de abril;
• Decreto-Lei n.º 46/2006, de 24 de fevereiro, que transpõe para a ordem jurídica nacional a
Diretiva 2002/44/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de junho, relativa às
prescrições mínimas de proteção da saúde e segurança dos trabalhadores em caso de exposição
aos riscos devidos a agentes físicos (vibrações).
Fase de exploração
AS12. Valores máximos admissíveis de emissão sonora dos equipamentos a utilizar:
i.
No caso da reactância shunt, o equipamento a utilizar deverá incluir as adequadas medidas de
condicionamento que assegurem o cumprimento da emissão sonora máxima indicada no
Quadro 11;
ii. No caso dos motoventiladores, a emissão sonora máxima por equipamento não pode
ultrapassar os 50 dB(A) definidos no ECA e transcritos no
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iii.

Quadro 9.
Quadro 11 - Valores máximos admissíveis de emissão sonora dos equipamentos a utilizar.
Adaptado do ECA, 2020

Transformadores
ATR1 (450 MVA)
ATR2 (450 MVA)
ATR3 (450 MVA)
Reactância Shunt
RS1 (400kV,150MVAr)
RS1 (400kV,150MVAr) com medidas de condicionamento

Sem Ventilação
70(a)
70(a)
70(a)
Sem Ventilação
80(b)
55(b)

Com Ventilação
72(a)
72(a)
72(a)
Com Ventilação
80(b)
66(b)

(a) Emissões sonoras definidas nos documentos fornecidos pela REN:
- “Especificação Técnica – Equipamento de Alta Tensão – Autotransformadores de Potência – ET-EQAT-AT001, Revisão: Q”, de
junho de 2016; Para a situação com ventilação foi considerado o funcionamento de 40 motoventiladores, em que o ruído
próprio de cada um não ultrapassa 50 dB(A);
(b) Emissões sonoras definidas nos documentos fornecidos pela REN:
- “Especificação Técnica – Equipamento de Alta Tensão – Reactâncias Shunt de 400 kV, 220 kV e 150 kV – ET-EQATRS001,
Revisão: J”, de dezembro de 2018. Para a situação com ventilação foi considerado o funcionamento de 40 motoventiladores, em
que o ruído próprio de cada um não ultrapassa 50 dB(A).
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PAISAGEM
Fase prévia à obra
PAI1. O estaleiro deve ser localizado numa área mais central da intervenção de modo a ficar
equidistante às diversas frentes de trabalhos, ou pelo menos às que representam maiores necessidades
logísticas, minimizando-se a circulação de veículos e materiais durante a obra.
PAI2. Devem ser dadas instruções aos trabalhadores sobre os procedimentos ambientalmente
adequados a ter em obra (sensibilização ambiental) para que desta forma se possam limitar ações
nefastas perante os valores naturais e visuais no âmbito do fator ambiental Paisagem.
PAI3. Antes de se proceder a qualquer trabalho, deve ser delimitado o perímetro das áreas a
intervencionar, que devem ser reduzidas ao mínimo indispensável, para além do qual não deve haver
qualquer perturbação de solos. A balizagem deve ser realizada com recurso a fitas/redes de sinalização,
sendo que as sinalizações só devem ser removidas após o final da obra em cada local.
PAI4. Devem ser implementadas medidas cautelares no que se refere à proteção física da vegetação
existente, em particular de porte arbóreo que se posicione perto das intervenções. Entre outras, a
definição de faixa de proteção, no caso de se registar eventual presença de espécies do género Quercus,
dentro da qual não deve ser desenvolvida qualquer ação, e sinalização de todos os exemplares arbóreos
e arbustivos que não perturbem a execução da obra, mesmo quando se encontrem fora das áreas a
intervencionar diretamente, mas que, pela proximidade a estas, se apresentem suscetíveis de serem
afetadas (ramadas e raízes). Estas ações devem ser asseguradas com a assistência técnica da obra.
PAI5. Proceder à delimitação das áreas onde se registe a presença de espécies vegetais exóticas
invasoras. A delimitação deve ter por base a cartografia mas deve ser atualizada e aferida localmente
antes do início da obra. Todo o trabalho a realizar, quer de atualização quer de delimitação, deve ser
acompanhado por um especialista em vegetação.
Fase de obra
PAI6. O planeamento dos trabalhos e a execução dos mesmos deve considerar todas as formas
disponíveis para reduzir os níveis de poeiras no ar e a sua propagação, tais como: o não uso de máquinas
de rastos; redução das movimentações de terras em períodos de ventos; o acondicionamento/proteção
dos solos expostos.
PAI7. As ações de desarborização, desmatação ou limpeza do coberto vegetal devem ser reduzidas ao
mínimo indispensável à execução dos trabalhos, em particular na área a expropriar.
PAI8. O material vegetal proveniente do corte de espécies vegetais exóticas invasoras deve ser
totalmente separado do restante material vegetal e levado a destino final adequado, devendo ser evitado
o corte em fase de produção de semente. A estilhagem, e o espalhamento desta, não podem ser
considerados como ações a desenvolver. O seu transporte, a destino adequado, deve assegurar que não
há risco de propagação das espécies em causa, pelo que deverão ser tomadas as medidas de
acondicionamento adequadas a cada espécie.
PAI9. Toda a terra viva/vegetal que seja decapada em áreas onde se encontrem espécies vegetais
invasoras deve ser totalmente separada da restante terra viva/vegetal a reutilizar nas ações de
recuperação e integração paisagística. A referida terra deve ser levada a depósito definitivo devidamente
acondicionada.
PAI10. A decapagem da terra viva/vegetal deve restringir-se às áreas estritamente necessárias e deve
ser realizada em todas as áreas objeto de intervenção. Deve ser sempre realizada de forma a que a
máquina nunca circule sobre a mesma. A progressão da máquina deve fazer-se sempre em terreno já
anteriormente decapado. Deve ser evitado o recurso a máquinas de rasto de forma a também evitar a
compactação da camada de solo abaixo da terra vegetal.
PAI11. A profundidade da decapagem da terra viva deve corresponder à espessura da totalidade da
terra vegetal, em toda a profundidade do horizonte local e não em função de uma profundidade pré-
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estabelecida. As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a balde liso e por camadas.
A terra viva decapada deve ser segregada e permanecer sem mistura com quaisquer outros materiais
inertes e terras de escavação de horizontes inferiores.
PAI12. A terra viva/vegetal deve ser armazenada e conservada em pargas, com cerca de 2 m de altura,
com o topo relativamente côncavo. Deve ser preservada através de uma sementeira de leguminosas de
forma a manter a sua qualidade. Deve ser protegida de quaisquer ações de compactação por máquinas
em obra.
PAI13. Em caso de ser necessário utilizar terras vivas/vegetais, terras de empréstimo e todos os
materiais inertes para enchimento de valas ou camadas dos pavimentos dos acessos, deve ser dada
atenção especial à sua origem, não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por
plantas exóticas invasoras, para que as mesmas não sejam introduzidas e alterem a ecologia local.
PAI14. Na obtenção de inertes para a construção, deve ser assegurado na origem que os mesmos não
são provenientes de áreas ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que as mesmas não sejam
introduzidas e alterem a ecologia local.
PAI15. Caso ocorra a desativação de troços de estrada, todos os pavimentos existentes devem ser
totalmente removidos em toda a profundidade das camadas existentes.
PAI16. Implementação do Projeto de Integração Paisagista (PIP) da Subestação de Ponte de Lima, a
400/150 kV aprovado e respetivo Plano de Manutenção, devendo ser assegurada a assistência técnica à
obra, pelo Arquiteto Paisagista responsável e por especialistas em vegetação se pertinente, de forma a
garantir a correta implementação dos PIP.
Fase de exploração
PAI17. Garantir a continuidade dos Planos de Manutenção previstos no projeto de execução de
Integração Paisagista da Subestação de Ponte de Lima, a 400/150 kV.
PAI18. Garantir a continuidade da execução do Plano de Gestão das Espécies Exóticas Invasoras.
PAI19. Garantir a continuidade da execução das orientações propostas no Plano de Gestão da Área
Florestal.
PATRIMÓNIO CULTURAL
Fases prévia à execução da obra e de obra
PAT1. A Carta de Condicionantes patrimoniais deve ser facultada a cada empreiteiro.
PAT2. Realizar a prospeção arqueológica das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e depósito
de terras, caminhos de acesso à obra, caso as mesmas se encontrem fora das áreas anteriormente
prospetadas ou que tivessem apresentado ausência de visibilidade do solo.
PAT3. Em fase prévia à obra, proceder na área de implantação da plataforma da Subestação à
execução de sondagens complementares de diagnóstico para caraterização da estrutura negativa «tipo
valado».
PAT4. Na fase prévia à obra, proceder à execução de sondagens complementares de diagnóstico na
ocorrência patrimonial n.º 8, envolvendo o alargamento para oeste e norte da sondagem 9 anteriormente
efetuada.
PAT5. Na fase prévia à obra, proceder à transladação para o exterior da área de afetação do projeto,
para localização próxima, do elemento patrimonial n.º 5, composto por um conjunto de dois marcos.
PAT6. Sinalização e vedação dos elementos patrimoniais n.os 1, 2, 3 e 4, mamoas, que não deverão
ser afetados durante a fase de obra.
PAT7. Na fase prévia à obra, proceder ao registo gráfico e fotográfico dos muros de divisão de
propriedade em pedra diretamente afetados pela obra, por amostragem tipológica (troços de 2 m).
PAT8. Deve ficar previsto que o acompanhamento arqueológico a executar na fase de obra deve ser
efetuado de modo efetivo, continuado e direto por um arqueólogo em cada frente de trabalho sempre
que as ações inerentes à realização do projeto não sejam sequenciais, mas simultâneas.
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PAT9. O acompanhamento arqueológico da obra deve incidir em todos os trabalhos, durante a
instalação de estaleiros, as fases de decapagem, desmatação e terraplenagens, abertura de acessos,
escavações e aterros, e de todas as ações que impliquem revolvimento de solos.
PAT10. Após a desmatação, deve ser efetuada prospeção arqueológica sistemática das áreas de
incidência direta de todas as componentes de obra.
PAT11. Após a desmatação, na área de implantação da plataforma da Subestação proceder à
decapagem arqueologicamente controlada da camada inicial das áreas a afetar pela empreitada, de modo
a identificar e registar todas as eventuais estruturas negativas e positivas aí existentes.
PAT12. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico
da obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in
situ (mesmo que de forma passiva), no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade o seu estado
de conservação atual ou serem salvaguardadas pelo registo.
PAT13. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção de
medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações
arqueológicas, entre outras), nomeadamente no caso de não ser possível determinar a importância
científica e patrimonial das ocorrências então identificadas.
PAT14. Os achados arqueológicos móveis detetados e exumados no decurso da obra devem ser
colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela.
PAT15. Deve ser efetuada a sinalização e vedação das ocorrências patrimoniais localizadas no interior
da faixa de 25 m centrada no eixo da linha e junto aos apoios, de forma a evitar a sua afetação pela
circulação de pessoas e máquinas, que aí deverá ser proibida ou muito condicionada.
PAT16. Deve ser efetuada a sinalização das ocorrências situadas, até cerca de 50 m da obra,
condicionando a circulação de modo a evitar a sua afetação.
Fase de exploração
PAT17. Na fase de exploração proceder à vedação permanente dos elementos patrimoniais n.os 1, 2, 3 e
4, utilizando materiais naturais que permitam a respetiva inserção paisagística e cujo projeto deve ser
submetido à tutela do património cultural.
PAT18. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou outros trabalhos, deve ser fornecida
aos empreiteiros e subempreiteiros a Carta de Condicionantes atualizada com a implantação de todos os
elementos patrimoniais identificados, quer no EIA, quer com os que se venham a identificar na fase de
construção.
PAT19. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção, que envolvam alterações que obriguem a
revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em áreas
anteriormente não afetadas pela construção das infraestruturas (e que não foram alvo de intervenção),
deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico destes trabalhos e cumpridas as medidas de
minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis.
PAT20. Após a conclusão da obra, no prazo máximo de dois anos, devem ser publicadas as monografias
resultantes dos trabalhos de minimização patrimonial.
Fase de desativação
PAT21. Na fase desativação da Subestação deve ser assegurado o acompanhamento arqueológico.
PLANOS DE MONITORIZAÇÃO
AMBIENTE SONORO
Implementar, nas fases de construção e de exploração, o Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro
constante do Quadro 12.
Este plano poderá ser revisto, em função da evolução da situação, nomeadamente se houver queixas e
reclamações.
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Os resultados obtidos deverão ser confrontados com os valores estabelecidos no Regulamento Geral de
Ruído – RGR (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela Declaração de
Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, e alterado pelo Decreto-lei n.º 278/2007, de 1 de agosto) ou
legislação equivalente, em vigor à data de realização dos ensaios. O relatório deverá cumprir com o
exposto no Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, integrando fichas de caracterização dos
pontos de monitorização.
Quadro 12 – Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro.
Adaptado do Aditamento ao EIA, 2020.
Parâmetros a monitorizar

Locais de monitorização

Frequência de monitorização

Ensaio

Fase de construção
LAeq por período do dia
(diurno, entardecer, noturno)
definidos no atual Decreto-Lei
n.º 9/2007 de 17 de janeiro,

Recetores
Sensíveis
mais Em momento anterior ao início Duração:
próximos, conforme assinalado da fase de construção (se Nos pontos A, B, C, D a
na Figura 13.
ocorrer
um
desfasamento monitorização deverá ser

Ponto de controlo no limite da
ou na versão que esteja em propriedade da SE, alinhado
vigor no momento das com a Reactância Shunt, na
referidas monitorizações.
posição de propagação mais
desfavorável.

superior a 2 anos entre
medições de caracterização
situação atual e o momento
realização das operações
construção)

as
da
de
de

feita em contínuo pelo
menos durante 24h em dois
dias distintos.
Oportunidade:
As medições deverão ser
realizadas em período de
propagação favorável e em
período de propagação
desfavorável
Normalização:
NP ISO 1996-1:2019
NP ISO 1996-2:2019
(ou normas em vigor à data
da realização dos ensaios)

Fase de exploração
LAeq por período do dia
(diurno, entardecer, noturno)
definidos no atual Decreto-Lei
n.º 9/2007 de 17 de janeiro,

Recetores
Sensíveis
mais Após a fase de construção,
próximos, conforme assinalado com a entrada em serviço da
na Figura 13.
SE e durante 2 anos após
Ponto de controlo no limite da entrada em funcionamento;

ou na versão que esteja em propriedade da SE, alinhado
vigor no momento das com a Reactância Shunt, na
referidas monitorizações.
posição de propagação mais
desfavorável.

Duração:
Nos pontos A, B, C e D a
monitorização deverá ser
feita em contínuo pelo
menos durante 24h em dois
dias distintos.
Oportunidade:
As medições deverão ser
realizadas em período de
propagação favorável e em
período de propagação
desfavorável

Sempre que seja colocado em
exploração
um
novo
equipamento ou uma nova
linha;
Sempre
que
existam
reclamações, no ponto de
reclamação que passará a
integrar
os
locais
de
Normalização:
monitorização

NP ISO 1996-1:2019
NP ISO 1996-2:2019
(ou normas em vigor à data
da realização dos ensaios)
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Figura 13 – Localização dos recetores sensíveis a monitorizar.
[Fonte: Aditamento ao EIA da "Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV", 2020]
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SAÚDE HUMANA
Após a entrada em serviço da Subestação, deve ser efetuada uma campanha de medição dos campos
eletromagnéticos, para confirmação das condições previstas no projeto e no EIA.
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ANEXO I

Implantação do projeto
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ASSUNTO

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL (AIA) Nº 3348
“SUBESTAÇÃO DE PONTE DE LIMA”
PROJETO DE EXECUÇÃO
PARECER ESPECÍFICO RELATIVO AOS SISTEMAS ECOLÓGICOS

Em resposta ao V/ ofício suprarreferido (N/ Entrada n.º 86976/2020), foi analisado o Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) relativo à Subestação de Ponte de Lima, alvo do procedimento de AIA nº 3348, em fase de
projeto de execução. Sobre o referido projeto é de referir o seguinte:

1.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto designado “Subestação de Ponte de Lima”, em fase de projeto de execução, consiste na
construção de uma subestação a 400/150 kV, integrada no projeto de um eixo da Rede Elétrica Nacional
(REN) a 400 kV na região do Minho, com uma nova interligação a Espanha, a qual permitirá aumentar a
capacidade de trocas de energia entre a REN e a sua congénere espanhola REE.
O eixo acima referido foi submetido a um procedimento de avaliação de impacte ambiental (AIA) em
fase de estudo prévio, incluindo a subestação agora em avaliação, então designada por subestação de
Vila Fria B. Esse procedimento (AIA nº 2687) acabou por ser dirigido apenas a uma fração do projeto
inicial, com a emissão, em 22 de janeiro de 2015, de uma DIA favorável condicionada à implantação da
linha no corredor formado pelos troços T4, T5, T9, T10A, T11, T12B, T13, T15 e T16 e à implantação da
subestação de Vila Fria B (agora subestação de Ponte de Lima – SPTL) no interior da localização “A”
avaliada no respetivo EIA.
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Uma das condicionantes da DIA
então emitida exigia a realização de
estudos complementares na área
aprovada para a localização da
subestação, na sequência dos quais
foi
encontrado
património
arqueológico
relevante.
Em
consequência,
por
forma
a
minimizar as interferências com os
vestígios patrimoniais encontrados
na zona onde se previa a
implantação da subestação, foi esta
relocalizada para uma posição
adjacente à localização “A”
selecionada em sede de DIA (Figura
1), pelo que se tornou necessário
submeter a nova localização a
procedimento de AIA, aquele para o
qual se solicita agora o parecer
específico do ICNF.

2.

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DO AMBIENTE
A SPTL não se localiza em Áreas Sensíveis, nos termos do Artigo 2º do Decreto-Lei nº 151-B/2013 de 31
de outubro. Assim, situa-se fora de qualquer Área Protegida, classificada ao abrigo do
Decreto-Lei nº 142/2008 de 24 de julho, bem como de qualquer Zona Especial de Conservação (ZEC) ou
Zona de Proteção Especial (ZPE), classificadas nos termos do Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de abril,
alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005 de 24 de fevereiro e pelo Decreto-Lei nº 156-A/2013 de 8 de
novembro.
Na área do projeto foram elencadas como potencialmente ocorrentes 21 espécies de flora com interesse
conservacionista. No entanto, apenas foi possível confirmar duas aquando dos trabalhos de campo:
sobreiro (Quercus suber) e tojo-bravo (Ulex europaeus subs. latebracteatus). De referir que o sobreiro é
uma espécie sujeita a legislação específica de proteção.
Foram identificadas na área de estudo quatro unidades de vegetação, correspondentes a pinhal,
eucaliptal, plantação de Cupressus e áreas artificializadas. A unidade de vegetação mais abundante é o
eucaliptal, com 7 ha (51%), seguido do pinhal com 6 ha (43%). Não ocorrem, portanto, habitats naturais
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incluídos no Anexo B-I do Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005 de
24 de fevereiro e pelo Decreto-Lei nº 156-A/2013 de 8 de novembro.
O elenco faunístico engloba um total de 111 espécies de vertebrados, sendo oito anfíbios, cinco répteis,
86 aves e 12 mamíferos. Destas espécies, oito têm estatuto de conservação desfavorável. No que
respeita às aves, nenhuma das espécies com estatuto de conservação desfavorável foi observada no
terreno.
Não é abrangida qualquer área sujeita ao Regime Florestal.

3.

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES
3.1 Fase de construção
Durante a fase de construção, e em termos genéricos, os impactes mais importantes e previsíveis
sobre a flora e vegetação prendem-se com a destruição do coberto vegetal na sequência das
operações de desmatação e desarborização inerentes às escavações e terraplanagens previstas
para a área destinada à subestação e respetivos acessos. Estas ações irão incidir sobretudo sobre
as áreas de eucaliptal, pinhal e plantações de Cupressus que constituem as principais unidades de
vegetação presentes. Todavia, poderá haver afetação pontual de sobreiros e tojo-bravo que,
constituindo espécies RELAPE e, como tal, de elevado valor ecológico.
O impacte da destruição de espécimes florísticos pode caracterizar-se como negativo, direto e
permanente. É um impacte de média magnitude, em virtude da dimensão da área afetada, mas
pouco significativo em termos conservacionistas, já que as espécies afetadas são maioritariamente
de baixo valor ecológico. Mesmo no caso das espécies RELAPE identificadas, trata-se de um impacte
pouco significativo, dado o número reduzido de indivíduos afetados.
A circulação de veículos e a movimentação de terras na área de construção da subestação e
respetivos acessos poderão facilitar a dispersão de espécies exóticas de carácter invasor. A
ocorrência de espécies florísticas exóticas de carácter invasor na envolvência do local de construção
da subestação potencia a possibilidade de ocorrência deste impacte, considerado negativo,
indireto, provável e de média magnitude. No entanto, as unidades de vegetação potencialmente
afetadas por este impacte, eucaliptal e pinhal, revestem-se de um baixo valor ecológico. Assim, este
impacte pode ser considerado como local e pouco significativo.
Ao nível da fauna, durante a fase de construção pode ocorrer a degradação ou destruição de
biótopos que funcionam como habitat, bem como o aumento de perturbação e do risco de
mortalidade por atropelamento.
Face ao reduzido valor conservacionista dos biótopos em presença, aliado ao facto da área de
estudo se localizar nas proximidades de aglomerados urbanos, ou seja, áreas em que já se verifica
um elevado grau de perturbação de origem antrópica, este impacte pode ser considerado pouco
significativo.
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3.2 Fase de exploração
Durante a fase de exploração não são previstos impactes significativos sobre a flora e vegetação.
No que respeita à fauna poderá manter-se o afastamento de alguns animais em virtude do aumento
de ruído inerente ao funcionamento da subestação mas é previsível que o principal impacte possa
resultar da colisão de aves com estruturas de amarração e ligação às linhas elétricas que partem da
subestação. A magnitude deste impacte é previsivelmente baixa, dada a reduzida extensão das
estruturas de ligação, e de reduzida significância, em virtude do baixo valor ecológico da maioria
das espécies potencialmente afetadas.

4.

CONDICIONANTES
O EIA lista o sobreiro como espécie pontualmente ocorrente na área de implantação do projeto,
podendo eventualmente alguns espécimes. Sendo uma espécie alvo de legislação de proteção
específica, todos os trabalhos a efetuar deverão estar conformes com o Decreto-Lei nº 169/2001 de 25
de maio, com as alterações constantes do Decreto-Lei nº 155/2004 de 30 de junho.

5.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
O EIA lista um conjunto de medidas de minimização a incluir no projeto, tanto de carácter geral como
específicas, as quais se afiguram no geral adequadas.

6.

CONCLUSÃO
Face ao exposto, e para efeitos do cumprimento do nº 11 do artigo 14º do Decreto-Lei nº 151-B/2013
de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 152-B/2017 de 11 de dezembro, o ICNF
emite parecer favorável à construção da Subestação de Ponte de Lima, condicionado ao cumprimento
das disposições referidas no ponto 4, e à implementação das medidas de minimização constantes do
EIA.

Com os melhores cumprimentos,
O Diretor do Departamento Regional de Conservação da Natureza e Biodiversidade do Norte
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